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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Direcção de Abastecimento

Conselho Administrativo

Anúncio

Concurso público n.º 05/2002

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada (telefone: 210901600; telefax: 210901749).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 18.21.30, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Fornecimento de 45 impermeáveis pretos, 1000 camisolas
em algodão, 5000 camisas de exercício, 5800 calças de
exercício e 20 fatos brancos, em conformidade com o pre-
visto no caderno de encargos e respectivos anexos;

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

3 � Local de entrega � instalações do Centro de Abastecimento
da Direcção de Abastecimento, Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

são permitidas.
8 � Propostas variantes � são permitidas, em conformidade com

o programa do concurso.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 25 euros, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 4 de
Novembro de 2002.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 5 de Novembro de 2002,
na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas ape-
nas podem intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores e pesos indicados:

a) Para os impermeáveis pretos:

Qualidade global do artigo � 60 %;
Preço � 40 %;

b) Para as camisolas em algodão, camisas e calças de exercí-
cio e fatos brancos:

Qualidade global do artigo � 40 %;
Confecção � 30 %;
Preço � 30 %.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é, no mínimo, de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do preço
global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 9 de Setembro de 2002.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, para
publicação, em 9 de Setembro de 2002

Pelo Chefe da Repartição Financeira, (Assinatura ilegível.)
3000071458

Anúncio

Concurso público n.º 06/2002

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada (telefone: 210901600; telefax: 210901749).
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2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 15.20.13, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Fornecimento de bacalhau seco da Noruega:

Graúdo � 35 000 kg;
Crescido � 15 000 kg;
Corrente � 35 000 kg,

em conformidade com o previsto no caderno de encargos e respec-
tivos anexos;

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

3 � Local de entrega � entregas parcelares, a efectuar no Depó-
sito de Mantimentos da Direcção de Abastecimento, Base Naval de
Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

não são permitidas.
8 � Propostas variantes � não são permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 25 euros, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 4 de
Novembro de 2002.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 5 de Novembro de 2002,
na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas ape-
nas podem intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério do mais baixo preço, considerando o valor global da pro-
posta.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é, no mínimo, de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do preço
global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 9 de Setembro de 2002.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, para
publicação, em 9 de Setembro de 2002.

Pelo Chefe da Repartição Financeira, (Assinatura ilegível.)
3000071461

Anúncio

Concurso público n.º 07/2002

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada (telefone: 210901600; telefax: 210901749).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 15.12.11, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Fornecimento de 25 000 kg de frango fresco e de
100 000 kg de frango congelado, em conformidade com o
previsto no caderno de encargos e respectivos anexos;

c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens;
d) Poderá haver lugar à revisão dos preços adjudicados, nas

condições indicadas no caderno de encargos.

3 � Local de entrega � entregas parcelares, a efectuar em di-
versas unidades na área de Lisboa e Vale do Tejo.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

não são permitidas.
8 � Propostas variantes � não são permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 25 euros, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 4 de
Novembro de 2002.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 5 de Novembro de 2002,
na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas ape-
nas podem intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério do mais baixo preço, considerando o valor global da pro-
posta.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é, no mínimo, de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do preço
global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 9 de Setembro de 2002.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, para
publicação, em 9 de Setembro de 2002.

Pelo Chefe da Repartição Financeira, (Assinatura ilegível.)
3000071462
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Anúncio

Concurso público n.º 08/2002

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada (telefone: 210901600; telefax: 210901749).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 15.41.12, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Fornecimento de azeite e óleo alimentar:

Azeite (bilhas de 5 l) � 35 000 l;
Azeite a granel � 10 000 l;
Óleo alimentar (bilhas de 5 l) � 50 000 l;
Óleo alimentar a granel � 10 000 l,

em conformidade com o previsto no caderno de encargos e respec-
tivos anexos;

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

3 � Local de entrega � entregas parcelares, a efectuar no Depó-
sito de Mantimentos da Direcção de Abastecimento, Base Naval de
Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

são permitidas.
8 � Propostas variantes � não são permitidas, em conformida-

de com o programa do concurso.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 25 euros, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 4 de
Novembro de 2002.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 6 de Novembro de 2002,
na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas ape-
nas podem intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita por pro-
duto a produto do fornecimento segundo o critério do mais baixo
preço.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é, no mínimo, de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do preço
global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 9 de Setembro de 2002.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, para
publicação, em 9 de Setembro de 2002.

Pelo Chefe da Repartição Financeira, (Assinatura ilegível.)
3000071463

Anúncio

Concurso público n.º 09/2002

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada (telefone: 210901600; telefax: 210901749).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 15.11.12, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Fornecimento de 75 000 kg de carne de vaca de 1.ª e 2.ª,
congelada e embalada, em conformidade com o previsto no
caderno de encargos e respectivos anexos;

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

3 � Local de entrega � entregas parcelares, a efectuar no Depó-
sito de Mantimentos da Direcção de Abastecimento, Base Naval de
Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

não são permitidas.
8 � Propostas variantes � não são permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 25 euros, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 4 de
Novembro 2002.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 6 de Novembro de 2002,
na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas ape-
nas podem intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita pelo valor
global da proposta segundo o critério do mais baixo preço.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é, no mínimo, de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do preço
global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em de 9 de Setembro 2002.
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20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, para
publicação, em 9 de Setembro de 2002.

Pelo Chefe da Repartição Financeira, (Assinatura ilegível.)
3000071464

Anúncio

Concurso público n.º 10/2002

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada (telefone: 210901600; telefax: 210901749).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 15.11.13, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Fornecimento de carne de porco:

Vãos de porco, congelados ou frescos � 25 000 kg;
Perna de porco sem osso, congelada � 70 000 kg;
Costeletas do lombo de porco, cortadas e congeladas �

25 000 kg,

em conformidade com o previsto no caderno de encargos e respec-
tivos anexos;

c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.
d) Poderá haver lugar à revisão dos preços adjudicados, nas

condições indicadas no caderno de encargos.

3 � Local de entrega � entregas parcelares a efectuar no Depó-
sito de Mantimentos da Direcção de Abastecimento, Base Naval de
Lisboa, Alfeite, 2810-001 � Almada.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

não são permitidas.
8 � Propostas variantes � não são permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 25 euros, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 4 de
Novembro de 2002.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 6 de Novembro de 2002,
na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas ape-
nas podem intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério do mais baixo preço, considerando o valor global da pro-
posta.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é, no mínimo, de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do preço
global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 9 de Setembro de 2002.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, para
publicação, em 9 de Setembro de 2002.

Pelo Chefe da Repartição Financeira, (Assinatura ilegível.)
3000071465

Anúncio

Concurso público n.º 11/2002

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada (telefone: 210901600; telefax: 210901749).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 15.20.12, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Fornecimento de 165 000 kg de peixe diverso congelado,
em conformidade com o previsto no caderno de encargos e
respectivos anexos;

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

3 � Local de entrega � entregas parcelares, a efectuar em di-
versas unidades na área de Lisboa e Vale do Tejo.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

não são permitidas.
8 � Propostas variantes � não são permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 25 euros, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 4 de
Novembro de 2002.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 7 de Novembro de 2002,
na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas ape-
nas podem intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério do mais baixo preço, considerando o valor global da pro-
posta.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é, no mínimo, de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do preço
global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 218 � 20 de Setembro de 2002 20 109

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 9 de Setembro de 2002.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, para
publicação, em 9 de Setembro de 2002.

Pelo Chefe da Repartição Financeira, (Assinatura ilegível.)
3000071466

Anúncio

Concurso público n.º 12/2002

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada (telefone: 210901600; telefax: 210901749).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 15.20.12, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Fornecimento de 125 000 kg de peixe diverso congelado,
em conformidade com o previsto no caderno de encargos e
respectivos anexos;

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

3 � Local de entrega � entregas parcelares, a efectuar em di-
versas unidades na área de Lisboa e Vale do Tejo.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

não são permitidas.
8 � Propostas variantes � não são permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 25 euros, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 4 de
Novembro de 2002.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 7 de Novembro de 2002,
na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas ape-
nas podem intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério do mais baixo preço, considerando o valor global da pro-
posta.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é, no mínimo, de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do preço
global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 9 de Setembro de 2002.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, para
publicação, em 9 de Setembro de 2002.

Pelo Chefe da Repartição Financeira, (Assinatura ilegível.)
3000071467

Anúncio

Concurso público n.º 13/2002

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-
-001 Almada (telefone: 210901600; telefax: 210901749).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 01.13.23, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Fornecimento de 350 000 kg de fruta diversa, em confor-
midade com o previsto no caderno de encargos e respecti-
vos anexos;

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

3 � Local de entrega � entregas parcelares, a efectuar em di-
versas unidades na área de Lisboa e Vale do Tejo.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

não são permitidas.
8 � Propostas variantes � não são permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 25 euros, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado passado em nome do Conselho
Administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Direcção de Abastecimento Repartição de Obtenção, sita na Base
Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 4 de
Novembro de 2002.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 7 de Novembro de 2002,
na sede do Conselho Administrativo da Direcção de Abastecimento.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas ape-
nas podem intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério do mais baixo preço, considerando o valor global da pro-
posta.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é, no mínimo, de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do preço
global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

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

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 9 de Setembro de 2002.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, para
publicação, em 9 de Setembro de 2002.

Pelo Chefe da Repartição Financeira, (Assinatura ilegível.)
3000071468

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana

Chefia do Serviço de Intendência

Conselho Administrativo

Anúncio

Concurso público n.º 02/2003 � Aquisição de ração
para equídeos

1 � Entidade promotora do concurso � Estado/MAI/GNR, atra-
vés do Conselho Administrativo da Chefia do Serviço de Intendên-
cia da Guarda Nacional Republicana, sito na Rua de Damasceno
Monteiro, 1170-111 Lisboa (telefone: 218814900; fax:
218814956).

2 � Designação e objecto do concurso � o concurso designa-se
por concurso público n.º 02/2003, e tem por objecto a aquisição,
para o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2003, de:

Designação Quantidades

Ração para montadas de fileira ........................ 1 173 000 kg
Ração para montadas de desporto ................... 136 800 kg

3 � Categoria do fornecimento � ração para equídeos, grupo
15.7, classe 15.71, categoria 15.71.2 e subcategoria 15.71.20, 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 Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de
1998.

4 � Local de entrega � o constante da parte I I do caderno de
encargos.

5 � Prazo de entrega � não deverá ultrapassar os 15 dias úteis a
partir da data de recepção das requisições.

6 � Propostas parcelares � não são admitidas propostas relati-
vas a parte do fornecimento objecto do procedimento.

7 � Não são admitidas propostas que sejam variantes nem com
alterações de cláusulas do programa do concurso ou do caderno de
encargos.

8 � Agrupamento de concorrentes � são permitidos, nos ter-
mos do artigo 3.º do programa do concurso.

9 � Programa do concurso e caderno de encargos:

a) Encontram-se patentes e poderão ser adquiridos no Conse-
lho Administrativo da Chefia do Serviço de Intendência da
GNR, sito na Rua de Damasceno Monteiro, 1170-111 Lis-
boa, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 às 17 horas;

b) O custo do caderno de encargos é de 15 euros, a liquidar em
numerário ou cheque passado em nome do Conselho Admi-
nistrativo da Chefia do Serviço de Intendência da GNR;

c) Desde que solicitados em tempo útil, o programa e o cader-
no de encargos podem ser enviados aos interessados contra
o pagamento, aos CTT no acto de entrega, do valor indi-
cado na alínea anterior, acrescido dos custos de envio.

10 � Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas � Con-
selho Administrativo da Chefia do Serviço de Intendência da Guarda
Nacional Republicana, Rua de Damasceno Monteiro, 1170-111 Lis-
boa.

11 � A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompa-

nhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o
concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre
os respectivos originais.

12 � Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas são recebidas até às 17 horas do dia 4 de Novembro de 2002.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e realizar-se-á às 10 horas do dia 5 de Novembro de
2002, no local indicado no n.º 1.

14 � Pode assistir ao acto público do concurso qualquer interes-
sado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus represen-
tantes devidamente credenciados.

15 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à firma cuja
proposta seja considerada economicamente mais vantajosa, tendo em
conta, por ordem decrescente de importância, os seguintes factores:

a) A qualidade;
b) As características técnicas;
c) O preço.

16 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas deverá ser, no mínimo, de 90 dias.

17 � Caução � para admissão ao concurso não é exigida caução.
Posteriormente, para garantir o exacto e pontual cumprimento das
suas obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de
5 % do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

18 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para

publicação no Diário da República e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 9 de Setembro de 2002.

20 � Data de recepção � o anúncio foi recebido, para publicação,
na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, no dia 9 de Setembro de 2002.

6 de Setembro de 2002. � O Presidente do CA, Jorge Severiano
Pinto Coutinho, tenente-coronel de AM. 3000071437

Polícia de Segurança Pública

Direcção Nacional

Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial

Anúncio

Concurso público n.º 6/NAC/2002, para aquisição de ser-
viços de confecção de 2400 blusões, 23 000 pares de
calças azuis, 1500 dolmans para masculino e feminino
e 300 saias (artigo 87.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho).

1 � Entidade adjudicante � Direcção Nacional da Polícia de
Segurança Pública, com endereço na Travessa da Fábrica dos Pen-
tes, 22, 3.º, 1269-003 Lisboa (telefone e fax: 213860132).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição do serviço ou bem, 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 Comu-
nidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho,
de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, de 22 de Junho de 1998, cuja categoria e
subcategoria são as seguintes: (CPV � 17.20.3 e 17.20.32);

b) Quantidade de bens � conforme discriminados no caderno
de encargos e programa do concurso.

3 � Local de entrega dos bens � os artigos deverão ser entre-
gues, livres de quaisquer encargos, no Depósito de Fardamento do
Departamento de Equipamento e Fardamento da PSP, em Torres
Novas, Porto e Lisboa.

4 � Duração do contrato � o contrato será executado nos anos
económicos de 2002, 2003 e 2004.

5 � Propostas variantes � não são admitidas propostas varian-
tes nem propostas que envolvam alterações de cláusulas do caderno
de encargos.

6 � Apreciação das condições de carácter profissional, técnico e
económico os elementos e formalidades que os concorrentes devem
preencher � são os requisitos exigidos no caderno de encargos e
programa do concurso.

7 � Agrupamento de concorrentes � é permitida a apresenta-
ção de propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual deve
assumir a forma jurídica exigida no programa do concurso quando
lhe for adjudicado o contrato.
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8 � O programa do concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se patentes no Departamento de Gestão Financeira e Patri-
monial, na Repartição de Contratos, Aquisições e Património da DN/
PSP, situado na morada anteriormente indicada, onde poderão ser
consultados todos os dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12 ho-
ras e das 14 às 16 horas, desde a data do respectivo anúncio até ao
dia e hora do acto público do concurso, ou obtidas cópias mediante
pré-pagamento de 49,88 euros.

9 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � Departamento de Gestão Fi-
nanceira e Patrimonial da PSP, situado na Travessa da Fábrica dos
Pentes, 22, 3.º, 1269-003 Lisboa.

b) Hora e data limites para a entrega das propostas � as propos-
tas e os documentos referidos no programa do concurso devem ser
apresentados até às 17 horas do dia 7 de Novembro de 2002.

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

10 � Abertura das propostas:

a) Data e local � o acto público do concurso terá início pelas
10 horas e 30 minutos do dia 8 de Novembro de 2002, no
Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial da DN/
PSP, sito na Travessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º, 1269-
-003 Lisboa;

b) Assistência � ao acto público pode assistir qualquer inte-
ressado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus
representantes devidamente credenciados.

11 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta, por ordem
decrescente de importância, os seguintes factores:

Qualidade � 50 %;
Preço � 40 %;
Prazo de entrega � 10 %.

a) Até ao termo do segundo terço do prazo fixado no n.º 2 do
artigo 6.º do programa do concurso, o júri deve definir a ponderação
a aplicar aos diferentes elementos que interferem no critério de
adjudicação referido no número anterior.

b) Os interessados podem solicitar cópia da acta do júri que defi-
ne a ponderação referida no número anterior, inclusive no decurso
do acto público a que se referem os artigos 12.º e seguintes do pro-
grama do concurso.

12 � Validade das propostas � os concorrentes ficam obrigados
a manter as suas propostas até 31 de Dezembro de 2002.

13 � Caução � a entidade sobre a qual recaia despacho de adju-
dicação obriga-se à prestação de caução no valor de 5 % do valor
global da adjudicação, com exclusão do IVA.

14 � Não houve publicação de anúncio indicativo do presente
concurso.

15 � Contrato a celebrar � o contrato a celebrar não é abran-
gido pelo Acordo sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão
n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezem-
bro de 1994.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 9 de Setembro de 2002.

17 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 9 de Setembro de 2002.

9 de Setembro de 2002. � A Directora do Departamento de
Gestão Financeira e Patrimonial, Ana Maria Tavares de Almeida.

3000071510

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto de Apoio às Pequenas

e Médias Empresas e ao Investimento

Anúncio

Concurso público para produção da revista PME

1 � Entidade contratante � Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), Rua de Rodrigo da
Fonseca, 73, 1269-158 Lisboa.

2 � Objecto do concurso � produção da revista Pequena e Mé-
dia Empresa, incluindo apoio editorial, paginação, tratamento de
imagens e arranjo gráfico, fotocomposição, maquetização, fotolitos,

montagem, impressão, acabamento, ensacamento e expedição, em
conformidade com as cláusulas jurídicas e técnicas descritas no pro-
grama do concurso e caderno de encargos.

3 � O prazo de execução será definido no programa do concurso
e caderno de encargos.

4 � Não serão admitidas ao concurso propostas relativas a parte
dos serviços ou dos bens do concurso.

5 � Não serão admitidas variantes ou condições divergentes das
constantes do programa do concurso e respectivo caderno de encar-
gos. São exigidas a apresentação de currículos de técnicos, bem como
documentação que comprove a sua experiência, conforme caderno
de encargos e programa do procedimento.

6 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas, desde que todas satisfaçam as disposições legais relativas ao
exercício da sua actividade, não sendo exigida, aquando da apresen-
tação das propostas, a constituição jurídica dos agrupamentos; no
caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas
deverão associar-se obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, em forma que lhe assegure personalidade jurídica própria.

7 � O processo do concurso:

a) É constituído por programa do concurso e caderno de en-
cargos e está patente e pode ser adquirido na morada da
entidade contratante indicada no n.º 1;

b) Toda esta documentação poderá ser solicitada para expedi-
ção, até ao final do segundo terço do prazo fixado para
apresentação de propostas, à entidade mencionada no n.º 1;

c) O custo de cada exemplar do processo do concurso é de
80 euros, acrescido de IVA à taxa legal, a liquidar em di-
nheiro ou cheque no acto da aquisição, debitando-se custos
de expedição no caso de envio por correio.

8 � As propostas deverão ser dirigidas ao endereço da entidade
contratante indicada no n.º 1.

9 � A data limite de apresentação das propostas é de 15 dias a
contar da data de publicação no Diário da República, de acordo com
o n.º 4 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � A sessão de abertura das propostas decorrerá no IAPMEI,
na Rua de Rodrigo da Fonseca, 73, pelas 15 horas do 1.º dia útil
imediato à data limite para apresentação de propostas, a ela poden-
do assistir os concorrentes ou os seus representantes e intervir os
devidamente credenciados.

11 � O critério de adjudicação é o da proposta considerada eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta as classificações ob-
tidas, segundo os seguintes factores, por ordem decrescente de im-
portância:

a) Qualidade de execução � 40 %;
b) Preço e condições de pagamento � 35 %;
c) Prazo de execução � 25 %.

12 � O prazo mínimo durante o qual os concorrentes são obriga-
dos a manter as propostas é de 80 dias contados da data da sessão de
abertura das propostas.

13 � Outras informações � os esclarecimentos necessários à boa
compreensão e interpretação dos elementos patenteados devem ser
solicitados, por escrito, no primeiro terço do prazo fixado para a
apresentação de propostas.

14 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 9 de Setembro de 2002.

15 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação, em 9 de Setembro de 2002.

9 de Setembro de 2002. � A Presidente do Júri, Elisabete Ma-
chado. 3000071617

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente

Anúncio

Concurso público n.º 20/2002 � Aquisição de serviços
para o acompanhamento arqueológico da fase de es-
cavações da obra das redes de rega, viária e de drena-
gem do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos por
um arqueólogo e três auxiliares técnicos de arqueolo-
gia (artigo 87.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho).

1 � Designação, endereço, número de telefone e telefax da enti-
dade adjudicante � Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e
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Ambiente (IHERA), Avenida de Afonso Costa, 3, 1949-002 Lisboa
(telefone: 218442200; telefax: 218442202).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria do serviço e sua descrição com referência ao
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 Comissão, de 17 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998 � a classifica-
ção do objecto do presente concurso é: divisão 92, grupo
92.5, classe 92.52, categoria 92.52.1 e subcategoria
92.52.12.

Descrição da prestação de serviços � a prestação de serviços tem
por objectivo o acompanhamento arqueológico das escavações das
obras da rede de rega, da rede viária e da rede de drenagem do Apro-
veitamento Hidroagrícola dos Minutos, concelho de Montemor-o-
-Novo, conforme o caderno de encargos.

3 � Local da prestação do serviço e da entrega dos relatórios �
o acompanhamento arqueológico será efectuado na área do períme-
tro de rega do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos (cons-
tante da planta anexa ao caderno de encargos), concelho de
Montemor-o-Novo; a entrega dos relatórios relativos ao trabalho é
feita, após aprovação pelo Instituto Português de Arqueologia (IPA),
no Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA),
Avenida de Afonso Costa, 3, 2.º, 1949-002 Lisboa.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução da pres-
tação de serviços corresponde ao número de dias de trabalho efecti-
vo durante o período das obras referidas no n.º 2 (cerca de 300 dias),
iniciando-se a partir da data da assinatura do contrato ou do visto
do Tribunal de Contas, no caso do valor do contrato o exigir.

5 � Profissões específicas � a equipa concorrente deverá estar
em conformidade com o estipulado na Lei Orgânica do IPA (Decre-
to-Lei n.º 117/97, de 14 de Maio), com o Regulamento de Traba-
lhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho) e com
as Regras da Actividade Arqueológica (Lei n.º 107/2001, de 8 de
Setembro, artigos 74.º a 79.º), que regem o património cultural.
Deverá integrar necessariamente um arqueólogo e três auxiliares
técnicos de arqueologia.

6 � Indicação pelos concorrentes dos nomes e habilitações pro-
fissionais do responsável pela prestação de serviços � o arqueólogo
será o responsável da prestação de serviços, sendo exigida a sua iden-
tificação e as respectivas habilitações profissionais.

O responsável do trabalho deve ter um mínimo de cinco experi-
ência, comprovada com o respectivo currículo, e ser reconhecido
pelo IPA.

O responsável do trabalho terá de assegurar a presença perma-
nente no campo.

Para a totalidade dos técnicos que constituem a equipa técnica,
deverão ser apresentadas as respectivas qualificações e experiências
profissionais, através de um currículo, devidamente assinado pelos
próprios, sem prejuízo da documentação exigida na alínea c) do
n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

No caso de o concorrente ser pessoa colectiva, deverá indicar se
os membros da equipa estão integrados na empresa. No caso de não
estarem integrados na empresa, os currículos dos técnicos deverão
ser acompanhados pelo respectivo termo de aceitação de integração
na equipa técnica afecta a esta prestação de serviços.

7 � Admissibilidade da proposta � a prestação é una e indivisí-
vel, pelo que os concorrentes terão de apresentar uma proposta com
preço global para a execução do acompanhamento arqueológico, com
a respectiva nota justificativa da formação do preço.

8 � Alterações ao caderno de encargos e apresentação de varian-
tes � não são admitidas alterações ao caderno de encargos. Não se
aceitam propostas variantes.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das con-
dições de carácter profissional, económico e técnico que os concor-
rentes devem preencher � só podem apresentar-se a concurso as
entidades que provem possuir idoneidade, bem como habilitações
profissionais e capacidade financeira e técnica suficientes, para a
realização da prestação de serviço.

No caso de concorrentes nacionais de outros Estados membros
da União Europeia ou neles estabelecidos e das partes contratan-
tes do Acordo do Espaço Económico Europeu e da Organização
Mundial do Comércio podem concorrer em situação de igualdade
com os nacionais, nos termos previstos nos respectivos acordos
e nas condições do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

a) Idoneidade � não se encontrarem em alguma das situações
previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

b) Habilitações profissionais � para a comprovação das habilita-
ções, a proposta deve ainda ser acompanhada de certificados de
habilitações académicas, formativas e profissionais em arqueologia
dos técnicos que integram a equipa técnica concorrente.

c) Capacidade financeira � a proposta deve ser acompanhada dos
seguintes documentos:

Tratando-se de pessoa colectiva, de prestação de contas dos três
últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a
constituição, caso tenha ocorrido há menos de três anos;

No caso de pessoas singulares, declarações do IRS dos últimos
três anos;

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três
últimos anos, o volume global dos seus de negócios e das
prestações de serviços objecto do procedimento;

Prova da subscrição de um seguro de riscos profissionais ou
declarações bancárias adequadas.

d) Capacidade técnica � a proposta deve ser acompanhada dos
seguintes documentos:

Lista dos principais serviços prestados nos últimos três anos,
respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por
declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de destinatá-
rios particulares, por simples declaração do concorrente/da
equipa concorrente;

Descrição do equipamento técnico utilizado pela equipa con-
corrente;

No caso de empresas, indicação dos técnicos ou dos órgãos téc-
nicos, nela integrados ou não, bem como das habilitações li-
terárias e profissionais desses técnicos, especialmente dos
afectos à prestação de serviço;

No caso de empresas, indicação do pessoal efectivo médio anual
do concorrente nos últimos três anos;

Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para a ga-
rantia da qualidade e dos meios de estudo e investigação que
utiliza.

10 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso pode ser consultado no IHERA, na
morada indicada no n.º 1, todos os dias úteis, das 10 às
12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 mi-
nutos, até ao dia e hora da abertura do acto público do con-
curso;

b) A aquisição de exemplares do processo de concurso pode
ser efectuada, até ao final do segundo terço do prazo fi-
xado para a entrega das propostas, no Núcleo de Expe-
diente e Arquivo do IHERA, 2.º andar, porta 2, sito na
morada indicada no n.º 1, todos os dias úteis, das 10 às
12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e
30 minutos;

c) O processo de concurso será fornecido mediante o paga-
mento, em dinheiro ou cheque traçado, do valor de 100 eu-
ros, IVA não incluído, passado em nome do Instituto de
Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA). Não se
aceitam reservas de processos sem pagamento prévio.

11 � Entrega de propostas:

a) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no Insti-
tuto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente, Núcleo
de Expediente e Arquivo, Avenida de Afonso Costa, 3, 2.º,
porta 2, 1949-002 Lisboa;

b) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas do dia
14 de Outubro de 2002;

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

12 � Data, hora e local da abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � o acto público de abertura das
propostas realizar-se-á no dia 15 de Outubro de 2002, às 10 horas,
no Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA),
Avenida de Afonso Costa, 3, 4.º, 1949-002 Lisboa, podendo assistir
ao acto todos os interessados e intervir só os devidamente creden-
ciados pelos concorrentes.

13 � Critério de adjudicação � a adjudicação, por preço global,
será feita à proposta mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
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factores de classificação indicados na fórmula a seguir indicada e
respectivas ponderações:

CF = 0,60 F
1
 + 0,40 F

2
sendo:

CF = a classificação final arredondada às décimas;
F

1
 = preço da proposta (ponderação: 60 %);

F
2
 = capacidade técnica do concorrente (ponderação: 40 %).

14 � Manutenção de propostas � os concorrentes ficam obrigados
a manter as propostas durante o prazo de 60 dias contados da data li-
mite para a sua entrega, o qual se considerará prorrogado por iguais
períodos para os concorrentes que nada requeiram em contrário.

15 � Outras informações � caução, modalidade de financiamen-
to e de pagamento:

O concorrente sobre o qual recaia a adjudicação prestará uma
caução, antes da celebração do contrato, no valor de 5 % do
valor global da adjudicação, com exclusão do IVA, ao abrigo
do artigo 69.º e nos termos dos artigos 70.º e 71.º, todos do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

O financiamento tem como fonte o programa AGRO, Medida 4 �
Gestão e Infra-Estruturas Hidroagrícolas, Acções Minimizadoras
de Impacte Ambiental;

Os pagamentos obedecem ao previsto no artigo 75.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e, na ausência de acordo
em contrário, não excederão 30 dias úteis.

16 � Publicação de anúncio indicativo � não foi publicado anún-
cio indicativo.

17 � Acordo sobre Contratos Públicos � o contrato a celebrar
é abrangido pelo Acordo aprovado pela Decisão n.º 94/800/CEE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

18 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � o anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República no dia 9 de Setembro de 2002.

19 � Data de recepção do anúncio para publicação � a recepção
do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., ocorreu no
dia 9 de Setembro de 2002.

6 de Setembro de 2002. � Pelo Presidente, o Vice-Presidente,
José Estêvão. 3000071434

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Centro

Anúncio

Concurso público para a empreitada de construção civil,
instalação eléctrica interior, arranjos exteriores e re-
des exteriores do pavilhão gimnodesportivo da Escola
Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Infante D. Pedro, concelho
de Penela, distrito de Coimbra.

1 � Concurso público promovido pela Direcção Regional de Edu-
cação do Centro, Direcção de Serviços de Recursos Materiais, Rua
do General Humberto Delgado, 319, 5.º, 3030-327 Coimbra (telefo-
ne: 239798800; fax: 239405276).

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 � terreno comum à futura biblioteca
de Penela.

b) Empreitada de construção civil, instalação eléctrica interior,
arranjos exteriores e redes exteriores do pavilhão gimnodesportivo
da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Infante D. Pedro, concelho de
Penela, distrito de Coimbra.

c) O preço base do concurso é de 820 875 euros, não incluindo o
IVA.

4 � Prazo de execução � a totalidade da empreitada terá de estar
concluída no prazo de seis meses.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Direcção de Serviços de Recursos Materi-
ais da Direcção Regional de Educação do Centro, Rua do General
Humberto Delgado, 319, 5.º, 3030-327 Coimbra, podendo ser soli-
citadas cópias dessa peças, a partir da data de publicação deste anún-
cio no Diário da República até à primeira metade do prazo fixado
para apresentação das propostas, no seguinte local: LCJR � Centro
de Cópias, Avenida de D. Afonso Henriques, 32-38, 3000 Coimbra
(telefone/fax: 239716262).

b) O preço das diferentes peças é o seguinte (sem IVA):

Fotocópia A4 � 0,03 euros;
Fotocópia A3 � 0,07 euros;
Cópia em papel ozalid � 1,80 euros/m2;
Cópia em papel reprolar � 5,25 euros/m2.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 17 horas do
30.º dia a contar do 1.º dia útil seguinte ao da publicação deste anún-
cio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser enviadas por correio, sob registo
e com aviso de recepção, ou entregues na Direcção de Serviços
de Recursos Materiais da Direcção Regional de Educação do Cen-
tro, Rua do General Humberto Delgado, 319, 5.º, 3030-
-327 Coimbra.

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

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

b) O acto público terá lugar no 1.º dia útil seguinte ao da entrega
das propostas, pelas 10 horas, na Direcção de Serviços de Recursos
Materiais da Direcção Regional de Educação do Centro, Rua do Ge-
neral Humberto Delgado, 319, 5.º, 3030-327 Coimbra.

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

9 � A empreitada é em regime misto, sendo por preço global os
trabalhos correspondentes ao pavilhão gimnodesportivo (excepto
movimento de terras e fundações) e estaleiro e por série de preços
todos os restantes trabalhos.

Os pagamentos serão efectuados nos termos do artigo 210.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

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

certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas, emiti-
dos pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e
do Imobiliário (IMOPPI), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 61/99, de
2 de Março, que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões), sem pre-
juízo do estipulado no n.º 11.3:

a) Da 1.ª categoria (empreiteiro geral) e da classe correspon-
dente ao valor total da sua proposta;

b) Das 3.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria, das 1.ª, 6.ª, 7.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª cate-
goria e da 14.ª subcategoria da 6.ª categoria, e das classes
correspondentes ao valor dos trabalhos especializados que
lhe respeitam, consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos cabe na proposta e que será indicada em documento
anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida na alínea c);

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

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

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

11.3 � Poderão igualmente concorrer:

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

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

c) Empresas nacionais de Estados signatários de Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio,
nos termos estabelecidos nesse Acordo, e se o mesmo o
permitir.

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

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

Vt = valia técnica da proposta;
P = preço;
Cp = classificação da proposta,

e segundo a expressão:

Cp = 0,6Vt + 0,4P

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

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 6 de Setembro de 2002.

O Director de Serviços, Mário José da Cruz Gonçalves.
3000071375

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de Curry Cabral

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público internacional n.º 5/10001/2003 � Aquisi-
ção de consumíveis de informática a fornecer ao Hos-
pital de Curry Cabral durante o ano de 2003 (Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade contratante � Hospital de Curry Cabral, Rua da
Beneficência, 8, 1069-166 Lisboa (telefones: 217924200 e
217959638; fax: 217959235).

2 � Categoria segundo a Classificação Estatística de Produtos por
Actividade � classe 36.63, categoria 36.63.2. Quantidade � 9800.

Local do fornecimento � armazém do Hospital de Curry Cabral.
3 � Data limite para a conclusão do fornecimento � durante o

ano de 2003.
4 � Admissibilidade de fornecimentos parciais � aceitam-se pro-

postas totais ou parciais dos fornecimentos.
5 � Os documentos de apresentação obrigatória e os elementos

necessários à apreciação das condições de carácter profissional, téc-
nico e económico que os concorrentes devem apresentar constam
do programa do concurso.

7.1 � O caderno de encargos está patente, para consulta pública,
no Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Curry Cabral, sito
na rua indicada no n.º 1, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

7.2 � Os interessados podem solicitar exemplares do caderno de
encargos até ao dia 15 de Outubro de 2002, sendo os mesmos forne-
cidos, mediante o pagamento prévio de 25 euros, nos Serviços Fi-
nanceiros, acrescidos de IVA (19 %) à taxa em vigor.

8 � As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia
15 de Outubro de 2002, no Serviço de Aprovisionamento do Hospi-
tal de Curry Cabral, sito na rua indicada no n.º 1, ou remetidas pelo
correio, com aviso de recepção.

9 � O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia
16 de Outubro de 2002, no Serviço de Aprovisionamento, ao qual
poderão assistir todos os interessados, podendo apenas intervir
os concorrentes ou os seus representantes devidamente creden-
ciados.

10 � O critério de adjudicação é o da proposta mais vantajosa, a
qual resulta da ponderação dos factores seguintes, por ordem decres-
cente de importância:

Qualidade (40 %);
Preço (40 %);
Prazo de entrega (20 %).

11 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo prazo de 90 dias a contar da data do acto público, consideran-
do-se este prazo tacitamente prorrogado por igual período se os
concorrentes nada disserem em contrário.

12 � Não há lugar a caução nesta fase.
13 � O pagamento efectuar-se-á a 120 dias.
14 � O fornecimento constante deste concurso não foi alvo de

anúncio de informação prévia.
15 � Admite-se a possibilidade de futuramente se recorrer ao

previsto na alínea f) do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do
Diário da República em 9 de Setembro de 2002.

17 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 9 de
Setembro de 2002.

9 de Setembro de 2002. � A Administradora Hospitalar, Eugé-
nia Duarte e Melo. 3000071522

Hospital Distrital de Faro

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 19/2003 � Material consumo clínico
tratamento � filtros infusores e sistemas � proces-
so n.º 19/2003.

1 � Entidade contratante � Hospital Distrital de Faro, Rua de
Leão Penedo, 8000-386 Faro (telefone: 289892821; fax:
289892823).

2 � Categoria do serviço ou do bem (Regulamento CEE n.º 3696/
93, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento CE n.º 1232/98,
de 17 de Junho) � 33.140000-3.

Designação � produtos médicos de consumo � filtros, infusores
e sistemas.

3 � Recepção de propostas até às 17 horas do dia 23 de Outubro
de 2002 e abertura às 10 horas e 30 minutos do dia 24 de Outubro
de 2002.

O valor do caderno de encargos é de 39 euros, acrescido de 19 %
do IVA.

4 � Local de entrega dos bens � Hospital Distrital de Faro.
5 � O contrato é para vigorar durante o ano de 2003.
6 � São admitidas variantes mas não são admitidas condições

divergentes.
7 � Os interessados podem consultar o caderno de encargos ou

solicitar exemplares do mesmo até ao dia 23 de Outubro no Serviço
de Aprovisionamento do Hospital, sito na Prac. de Azedo Gneco,
bloco E, 17, 2.º, A, 8000 Faro, todos os dias úteis, nas horas nor-
mais de expediente, sendo os mesmos fornecidos mediante o prévio
pagamento nos nossos Serviços Financeiros.

8 � As propostas serão remetidas por correio, registadas e com
aviso de recepção, dirigidas à entidade referida no n.º 1.

9 � As propostas e os documentos devem ser redigidos nos ter-
mos do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � O acto público do concurso terá lugar no dia 24 de Outubro
de 2002 na sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento. Pode
assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os con-
correntes e seus representantes devidamente credenciados.

11 � Os concorrentes serão obrigados a manter as suas propos-
tas pelo prazo de 60 dias a contar da data do acto público do con-
curso.

12 � Pode ser exigida ao adjudicatário a prestação de caução no
valor de 5 % do total da adjudicação para garantir o cumprimento
das obrigações que assume.
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13 � O pagamento das facturas será efectuado no prazo até
180 dias após a data da sua recepção.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta mais vantajosa,
que resulta da ponderação dos seguintes factores, ordenados por or-
dem decrescente da sua importância:

1.º Parecer dos utilizadores � 40 %;
2.º Qualidade � 35 %;
3.º Preço � 15 %;
4.º Prazo de entrega e garantia do seu cumprimento � 10 %.

15 � Não foi efectuada a publicação prevista no n.º 1 do ar-
tigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica em 6 de Setembro de 2002.

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 9 de Setembro de 2002

6 de Setembro de 2002. � A Chefe de Secção, Olandina Santos.
1000134130

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Instituto para a Conservação e Exploração
da Rede Rodoviária

Direcção de Estradas de Lisboa e Setúbal

Anúncio

Concurso público ICERR n.º 5/2002-PRO � EN 114-3 � Be-
neficiação entre o quilómetro 0+000 (entroncamento
com a EN 114, em Coruche) e o quilómetro 25+536 (en-
troncamento com a EN 118, em Salvaterra de Magos).

Extensão: 25,536 km
Prazo: 240 dias

1 � Entidade que adjudica a aquisição de serviços � Instituto para
a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), através
da Direcção de Estradas de Lisboa e Setúbal, Divisão de Engenharia,
sito no edifício sede dos Institutos, piso 1, Praça da Portagem, 2804-
-534 Almada, Portugal (telefones: 212947651 e 212947377; tele-
fax: 212947795).

2 � Concurso público, a efectuar ao abrigo do artigo 87.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para aquisição de serviços
relativos à elaboração do projecto de execução da «Beneficiação do
trecho da EN 114-3 entre o quilómetro 0+000 (entroncamento com
a EN 114, em Coruche) e o quilómetro 25+536 (entroncamento com
a EN 118, em Salvaterra de Magos)». Categoria de serviço
74.20.3 � Serviços de engenharia, subcategoria 74.20.36 � Estu-
dos especializados de engenharia � CPC 86726.

3 � Local da prestação do serviço � o objecto de estudo desen-
volve-se nos concelhos de Coruche e de Salvaterra de Magos, distri-
to de Santarém, sendo o projecto apresentado ao ICERR, na mo-
rada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão da aquisição de serviços � o
estudo deverá ser desenvolvido no prazo de 240 dias a contar da data
da assinatura do contrato.

5 � Ao presente concurso poderão concorrer empresas cujo
objecto social seja a elaboração de projectos ou profissionais li-
berais associados em consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária, que tenham experiência em estudos rodoviári-
os, sendo, neste último caso, o consórcio liderado por um
engenheiro civil.

6 � Os concorrentes deverão apresentar os documentos que são
referidos no programa de concurso.

7 � São apenas admissíveis propostas referentes à totalidade dos
serviços.

8 � Não são aceites propostas variantes nem alterações às cláu-
sulas do caderno de encargos.

9 � 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.

10 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos en-
contram-se patentes na morada indicada no n.º 1, desde o dia da pu-
blicação do presente anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso, onde poderão ser consultados ou adquiridos durante as horas
normais de expediente.

b) As cópias do programa do concurso e do caderno de encargos
poderão ser solicitadas por ofício ou telefax àquela entidade, nos
10 dias úteis seguintes à publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

c) O custo dos documentos é de 118,71 euros, incluindo o IVA, a
pagar em dinheiro ou cheque cruzado passado a favor do Instituto
para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária no acto de
levantamento.

11 � a) As propostas deverão ser entregues em mão, contra re-
cibo, ou remetidas pelo serviço oficial dos correios, sob registo e
com aviso de recepção, para a entidade referida no n.º 1.

b) Deverão dar entrada até às 17 horas e 30 minutos do dia 16 de
Outubro de 2002, após o que não poderão ser consideradas.

c) As propostas e candidaturas, bem como os documentos que as
acompanham, deverão ser redigidas em língua portuguesa, sem rasu-
ras, entrelinhas ou palavras riscadas, ou, não o sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efei-
tos, sobre os respectivos originais.

12 � O acto público de abertura das propostas realiza-se às 14 ho-
ras do dia 17 de Outubro de 2002, na morada referida no n.º 1, e a
ele podem assistir todas as pessoas interessadas e intervir as devida-
mente credenciadas.

13 � O critério no qual se baseará a apreciação das propostas
e a consequente adjudicação será o da proposta economicamente
mais vantajosa, de acordo com os seguintes factores e sua ponde-
ração:

Mérito técnico (35 %);
Garantia de cumprimento do prazo de execução e qualidade

(25 %);
Preço (40 %).

14 � As propostas e respectivas condições consideram-se válidas
pelo prazo mínimo de 90 dias a contar da data limite para a sua
entrega. O prazo de manutenção considera-se prorrogado por iguais
períodos se os concorrentes nada requererem em contrário.

15 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações é exigida ao adjudicatário, quando do envio da minuta
para aceitação do contrato, a prestação de uma caução no valor
de 5 % do montante total do fornecimento, com exclusão do
IVA, sendo também exigida para além desta, a prestação de uma
garantia autónoma cobrindo eventuais erros e omissões do pro-
jecto.

16 � Não houve publicação do anúncio indicativo no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

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

18 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 10 de Setembro de 2002.

19 � A recepção deste anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., ocorreu em 10 de Setembro de 2002.

9 de Setembro de 2002. � O Director de Estradas de Lisboa e
Setúbal, António Sérgio Pessoa. 3000071590

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional de Saúde

Hospital Divino Espírito Santo

Anúncio

Concurso público internacional n.º 23/2002 � Aquisição
de gases medicinais pelo Hospital Divino Espírito Santo

1 � Entidade contratante � Hospital do Divino Espírito Santo,
Grotinha, Arrifes, 9500 Ponta Delgada (telefone: 296203000; fax:
296203081).

2 � Objecto do concurso � aquisição de gases medicinais pelo
Hospital do Divino Espírito Santo.
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3 � Entrega dos bens � Hospital do Divino Espírito Santo,
Grotinha, Arrifes, 9500 Ponta Delgada.

4 � Possibilidade de os fornecedores concorrerem a parte do
fornecimento � não são admissíveis propostas relativas a parte dos
bens postos a concurso.

5 � Propostas com condições divergentes � são admitidas pro-
postas variantes.

6 � Obtenção dos documentos pertinentes:
6.1 � O processo do concurso está patente, para consulta pú-

blica, no Serviço de Aprovisionamento, Secção de Concursos Pú-
blicos, sito no Hospital do Divino Espírito Santo, Grotinha,
Arrifes, 9500 Ponta Delgada (telefone: 296203647; fax:
296203081), durante as horas de expediente (das 8 horas e 30 mi-
nutos às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às
16 horas e 30 minutos).

6.2 � O custo de cada exemplar do processo do concurso é de
24,94 euros, a liquidar em dinheiro ou cheque no acto de aquisi-
ção, debitando-se custos de expedição no caso de envio pelo cor-
reio.

7 � Entidade a quem são dirigidas as propostas � Serviço de
Aprovisionamento do Hospital do Divino Espírito Santo, para a
morada indicada no n.º 6.1

8 � Data limite da recepção das propostas � a recepção das
propostas termina às 16 horas do dia 28 de Outubro de 2002.

9 � Idioma em que devem ser redigidas as propostas e documen-
tos � as propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompa-
nhadas de tradução devidamente legalizada.

10 � Data, hora e local de abertura das propostas e pessoas que
podem assistir � o acto público de abertura das propostas terá lugar
às 10 horas do dia 29 de Outubro de 2002, no Serviço de Aprovisi-
onamento do Hospital do Divino Espírito Santo.

Podem assistir todos os concorrentes ou seus representantes des-
de que devidamente credenciados.

11 � Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de fornece-
dores � ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, que se associarão antes da celebração do contrato.

12 � Critérios de adjudicação � o critério que presidirá à adjudi-
cação será o da proposta economicamente mais vantajosa, impli-
cando a ponderação por ordem decrescente, tendo em conta os se-
guintes factores:

Relação preço/qualidade;
Os curricula das empresas concorrentes;
Descrição geral dos procedimentos de abastecimento ao Hos-

pital;
A apresentação da opção de compra da central de oxigénio lí-

quido no fim do contrato, o seu valor será contabilizado na
avaliação das propostas.

13 � Prazo de validade das propostas � 120 dias contados da
data da sessão de abertura das propostas.

14 � Modalidade de financiamento � através do orçamento do
Hospital do Divino Espírito Santo.

15 � Publicação prévia � não foi publicado anúncio de infor-
mação prévia relativa a este fornecimento.

Data do envio do anúncio para o Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias � 2 de Setembro de 2002.

Data do envio do anúncio para o Diário da República, 3.ª sé-
rie � 2 de Setembro de 2002.

16 � Data de envio do anúncio para o Jornal Oficial � 2 de
Setembro de 2002.

O Administrador-Delegado, António Vasco Viveiros.
1000133739

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE SANTARÉM

Anúncio

Concurso público n.º 01/ABS/2002 para aquisição de mo-
biliário para gabinetes e salas de aula para a Escola
Superior de Gestão de Santarém.

Resposta aos pedidos de esclarecimento

Tendo presente os pedidos formalizados, apresentamos os seguin-
tes esclarecimentos:

Pedido de esclarecimento n.º 1 � «Tendo esta empresa adqui-
rido o caderno de encargos relativo ao concurso público n.º 1/
ABS/2002, vem desta forma solicitar que lhe sejam prestados
alguns esclarecimentos relativos a algum material solicitado no
mapa de quantidades.

Solicitamos que nos sejam fornecidas as dimensões indicativas do
seguinte material:

7 secretárias com subtampo (1);
22 secretárias com subtampo (2);
9 estantes rodadas com 4 prateleiras (3);
9 mesas para computador (4)».

Resposta � as medidas, seguindo a ordem da pergunta, são as
seguintes:

(1) 1,30 × 0,70 × 0,76;
(2) 1,30 × 0,70 × 0,76;
(3) 1,46 × 0,40 × 1,32;
(4) 1,06 × 0,62 × 0,76.

Pedido de esclarecimento n.º 2 � «Vimos por este meio, junto de
V. Ex.ª, para respeitosamente solicitar se digne mandar fornecer ele-
mentos informativos sobre as rubricas de mobiliário constantes do
mapa de quantidades do concurso público em apreço que aparecem
sob a designação de Linha Mobline Europa.

Com efeito, e para podermos responder ao solicitado, necessita-
mos que sejam devidamente caracterizados os referidos produtos, no-
meadamente dimensões, estrutura e tipos de acabamento».

Resposta � as dimensões, estrutura e tipo de acabamentos da li-
nha referida como Mobline Europa são as constantes do mapa abai-
xo elaborado:

Q Mobiliário Dimensões Estrutura Acabamento

7 Secretária com subtampo SCE3 ......... 1,30 × 0,70 × 0,76 Estratificado, postformado, Ilharga lateral completa, painel frontal,
28 mm, carvalho escuro. niveladores de ajuste de altura.

22 Secretária com subtampo SC .............. 1,30 × 0,70 × 0,76 Estratificado, postformado, Ilharga lateral completa, painel frontal,
28 mm, carvalho escuro. niveladores de ajuste de altura.

22 Bloco rodado com fechadura BGE-3 .. 0,44 × 0,55 × 0,56 Estratificado, postformado, Calhas extensivas com roletes e fecha-
28 mm, carvalho escuro. dura comum, puxadores em madeira

maciça de mutene.
9 Floreira linha Mobline FLE-1 ............ 0,39 × 0,39 × 0,30 Estratificado, postformado,

28 mm, carvalho escuro.
9 Estante rodada com 4 prateleiras ESE-1 1,46 × 0,40 × 1,32 Estratificado, postformado, Com prateleiras amovíveis.

28 mm, carvalho escuro.
9 Mesa para computador MCE-1 .......... 1,05 × 0,62 × 0,76 Estratificado, postformado, Niveladores de ajuste de altura.

28 mm, carvalho escuro.

5 de Setembro de 2002. � Pelo Júri, o Professor-Adjunto, Manuel António Gonçalves Ramos, o Vice-Presidente, Jorge Honório, a
Secretária, Maria José Pereira. 3000071685
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AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE REGANTES E BENEFICIÁRIOS
DO VALE DO SORRAIA

Anúncio

Concurso público n.º 01/02 � Empreitada de «Concepção/
construção do sistema de televigilância e telecomando
do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia».

1 � O dono da obra é a Associação de Regantes e Beneficiários
do Vale do Sorraia (ARBVS), sito na Rua de 5 de Outubro, 2100-
-127 Coruche (telefone: 273610350; telefax: 243610359).

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 � concelhos de Avis, Ponte de Sôr e
Mora, do distrito de Portalegre, e concelhos de Coruche, Salvaterra
de Magos e Benavente, do distrito de Santarém.

b) Designação da empreitada � Empreitada de «Concepção/cons-
trução do sistema de televigilância e telecomando do Aproveitamento
Hidroagrícola do Vale do Sorraia».

Natureza e extensão dos trabalhos:

b1) Execução do levantamento topográfico pormenorizado, à
escala 1:1000, da área de implantação das infra-estruturas
a projectar e dos acessos à obra, conforme estipulado no
caderno de encargos;

b2) Concepção do projecto de execução do sistema de
televigilância e telecomando, de acordo com o definido no
caderno de encargos;

b3) Construção do sistema de televigilância e telecomando e de
todas as restantes estruturas projectadas. Fornecimento e
instalação de todos os equipamentos eléctricos e hidrome-
cânicos.

Com a proposta, os concorrentes deverão apresentar o projecto
base, de acordo com o definido no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, e no caderno de encargos.

Descrição segundo o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, com refe-
rência ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV),
publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, com o código 45,241,390-
-8, em conjugação com 45,342,200-8.

Preço base do concurso � 750 000 euros, com exclusão do IVA.
c) Divisão em lotes � a obra é una e indivisível.
d) O objecto da empreitada inclui a elaboração do projecto de

execução, a coordenação de segurança na fase de projecto, a realiza-
ção da empreitada, a coordenação de segurança na fase de obra e a
elaboração das telas finais.

4 � Prazos máximos de execução:
4.1 � O prazo máximo para concepção do projecto de execução

é de 44 dias úteis a contar da data da assinatura do contrato.
4.2 � O prazo para a execução da obra é de 365 dias seguidos a

contar da data da consignação, a qual ocorrerá após aprovação do
projecto por parte da ARBVS.

4.3 � Assim, o prazo máximo total para a empreitada, incluindo
a elaboração do projecto e a execução das obras, é de 425 dias con-
tados da data da assinatura do contrato.

Este prazo será suspenso no período compreendido entre a entre-
ga do projecto de execução e a aprovação do mesmo pela ARBVS.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na sede da ARBVS, na Rua de 5 de Outubro,
em Coruche, todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 horas e
30 minutos às 16 horas e 30 minutos, onde o processo pode ser
adquirido.

A aquisição do processo de concurso pode ser feita até dois terços
do prazo para apresentação de propostas, contado a partir do dia da
publicação no Diário da República.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento
em dinheiro ou cheque traçado de 476 euros, passado em nome da
Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia, valor
que já inclui IVA à taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas terão de dar entrada nos serviços até às
16 horas do dia 21 de Novembro de 2002.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues na sede da
ARBVS, na Rua de 5 de Outubro, em Coruche.

c) As propostas e os documentos que as instruem, bem como os
documentos de habilitação dos concorrentes, serão obrigatoriamen-
te redigidos em língua portuguesa. Porém, quando pela sua própria
natureza ou origem estiverem redigidos noutra língua, deve o con-
corrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada,
em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso todos os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) A abertura das propostas terá lugar às 10 horas do dia 22 de
Novembro de 2002, na sede da ARBVS.

8 � Será exigida a prestação de caução de montante correspon-
dente a 5 % do valor total da adjudicação, podendo esta vir a ser
dispensada nos termos e situações previstas nos n.os 3 e 4 do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Em cada um
dos pagamentos parciais será deduzida a percentagem de 5 % para
garantia do contrato, em reforço da caução prestada, aplicando-se o
n.º 4 do artigo 211.º do Decreto-Lei n.º 59/99, caso o requeira o ad-
judicatário.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

O meio de financiamento está enquadrado nos programas
plurianuais previstos nas verbas a disponibilizar no âmbito do
QCA III, Programa AGRIS � Acção 5 � Gestão de Recursos Hídri-
cos e Emparcelamento, Subacção 5.2 � Reabilitação e Moderniza-
ção de Perímetros de Rega.

Os pagamentos serão por medição mensal, nos termos previs-
tos nos artigos 202.º a 208.º do diploma atrás referido. O prazo
de pagamento é de 44 dias, nos termos do artigo 212.º do mesmo
diploma.

10 � Os agrupamentos de empresas concorrentes podem optar,
em caso de adjudicação, pela modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, ou em agrupamento comple-
mentar de empresas (ACE).

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares do certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas (Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto) que contenha as autorizações a seguir
indicadas:

Certificados:

Da 5.ª categoria (instalações eléctricas e mecânicas) a
13.ª subcategoria (instalação de equipamento a incorporar
em obras hidráulicas) e classe correspondente ao valor
global da proposta, a 1.ª subcategoria (instalações eléc-
tricas de baixa tensão), a 2.ª subcategoria (instalações
eléctricas de média e alta tensão e instalações de produ-
ção até 50 MW) e a 6.ª subcategoria (redes de comuni-
cações e instalações de electrónica) e classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitem, de acordo com a parte desses trabalhos rela-
tivamente ao total da proposta, e que serão indicados
em documento anexo à proposta;

Da 4.ª categoria (obras hidráulicas) a 1.ª subcategoria
(obras fluviais e canais) e classe correspondente ao va-
lor dos trabalhos especializados que lhes respeitem, de
acordo com a parte desses trabalhos relativamente ao
total da proposta, e que serão indicados em documento
anexo à proposta.

b) Caso o concorrente não possua os documentos supra-referidos,
em razão da sua nacionalidade, deverá apresentar certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados ou ainda certifica-
do de inscrição no registo, nos termos do n.º 1 do artigo 68.º e da
alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

c) Condições mínimas de carácter técnico e económico:

c.1) Só são admitidos a concurso concorrentes em que a equipa
responsável pela direcção e orientação técnica da obra tem
que ser constituída no mínimo por um engenheiro civil, um
engenheiro mecânico, um engenheiro electrotécnico e um
engenheiro informático;

c.2) A capacidade financeira e económica dos concorrentes é
avaliada nos termos do disposto no n.º 19.3 do programa
de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias a contar do
acto público do concurso.
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13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo aos seguintes factores de apreciação e respec-
tiva ponderação:

1) Valia técnica da proposta � 50 %;
2) Preço � 45 %;
3) Prazo de execução � 5 %.

14 � Aceitam-se variantes de acordo com o definido no n.º 12 do
programa de concurso. Não se aceitam propostas condicionadas.

15 � O processo de concurso só estará à venda após a publicação
deste anúncio no Diário da República.

16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

4 de Setembro de 2002. � Pela Direcção, (Assinaturas ilegíveis.)
3000071567

CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

Anúncio

Concurso público de fornecimento de um autocarro de
55 lugares (não incluindo lugar de motorista), a adqui-
rir através do sistema de locação financeira.

1 � Aquisição de bens a adjudicar pela Câmara Municipal de
Alandroal, sita na Praça da República, 7250-116 Alandroal (telefone:
268440040; fax: 268440042; e-mail: cm-alandroal@mail.telepac.pt).

2 � a) Objecto do concurso público � aquisição de um autocarro
de 55 lugares (não incluindo lugar de motorista), a adquirir através
do sistema de locação financeira.

b) Quantidade � um autocarro.
c) O preço base para efeitos de concurso tem como valor estima-

do 170 000 euros.
d) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens através

do sistema de locação financeira.
3 � Local da prestação do serviço ou entrega dos bens � na

Câmara Municipal de Alandroal.
4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � prazo es-

tipulado na proposta.
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 examina-
dos ou adquiridos, durante as horas de expediente, das 9 horas às
17 horas e 30 minutos, na Secção de Aprovisionamento da Câma-
ra Municipal de Alandroal, sita na Praça da República, 7250-116
Alandroal.

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 15 euros, com IVA a acrescer, a
pagar em numerário, vale de correio ou em cheque cruzado à ordem
da Tesouraria da Câmara Municipal de Alandroal.

6 � É permitida 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 da Câmara Municipal de Alandroal, 7250-
-116 Alandroal.

b) Hora e data limite para entrega das propostas � as propostas
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 11 horas e 45 mi-
nutos, no 2.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 economicamente mais vantajosa, atendendo
aos seguinte factores:

a) Apreciação qualitativa e características técnicas � 30 %:

Subfactores:

Chassis (material e tipo) � 20 %;
Potência � 20 %;
Binário máximo � 20 %;
Relação peso/potência � 20 %;
Consumo � 20 %;

b) Preço � 30 %;
c) Condições de garantia � 10 %;
d) Condições gerais de segurança, higiene e comodidade �

10 %;
e) Prazo de entrega � 10 %;
f) Carroçaria � 10 %.

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 90 dias contados da data limite
para a sua entrega, tendo ainda em conta o disposto no n.º 2 do
artigo 52.º Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

11 � Outras informações � a Câmara Municipal de Alandroal
reserva-se o direito de não adjudicar a prestação, nos termos do
artigo 19.º 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 5 de Setembro de 2002.

14 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 9 de Setembro de 2002.

5 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, João José
Martins Nabais. 1000134128

Anúncio

Concurso público na modalidade de leasing
para o financiamento da aquisição de um autocarro

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Alandroal,
encontrando-se patente no Sector de Aprovisionamento da Divisão
Administrativa e Financeira, sito na Praça da República, 7250-
-116 Alandroal (telefone: 268440040; fax: 268440041; e-mail:
presidência@cm-alandroal.pt), 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 15 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 197/99, de 8 de Junho.

3 � O concurso destina-se ao financiamento, na modalidade de
leasing, para aquisição de um autocarro de 55 lugares (não incluindo
lugar de motorista).

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 da Câmara Municipal de Alandroal, Praça
da República, 7250-116 Alandroal.

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 2.º dia útil imediatamente a
seguir ao fim do prazo para entrega das propostas, pelas 11 horas,
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Alandroal, só podendo
intervir as pessoas que estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

9 � O critério de adjudicação é unicamente o do mais baixo pre-
ço, a aplicar em relação ao spread a adicionar à Euribor 3 meses.

10 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o período de pelo menos 90 dias contados da data limite da
sua entrega.

11 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica no dia 5 de Setembro de 2002.
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12 � O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., em 9 de Setembro de 2002.

5 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, João José
Martins Nabais. 1000134123

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PÊRA

Anúncio

Concurso público para operação de financiamento, por
locação financeira (leasing), de um veículo de recolha
de lixo.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Castanheira de
Pêra, Praça do Visconde de Castanheira de Pêra, 3280-017 Casta-
nheira de Pêra (telefone: 236430280; fax: 236432307).

2 � O objecto do concurso público é a operação de financia-
mento, por locação financeira (leasing), do veículo de recolha
de lixo para a frota da Câmara Municipal, já seleccionado por
concurso limitado sem apresentação de candidaturas, e a seguir
identificado.

Descrição do veículo � chassis MAN, modelo 12.225 LK, novo,
de 220 cv de potência, motor Verde norma Euro III, com cilindrada
de 6871 cm3, de 12 t de peso bruto. Caixa de recolha de resíduos
sólidos de compactação por placa, recondicionada, com 8,5 m3 de
capacidade geométrica e sistema de elevação de contentores misto
com cassete para contentores de 800 l a 1000 l, norma DIN e
OCHSNER, e baldes plásticos de 120 l a 240 l.

Valor, sem IVA, do veículo � 59 700 euros.
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se re-

fere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Ou-
tubro, 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 �
secção J, divisão 65, grupo 65.2, classe 65.21, categoria 65.21.1,
subcategoria 65.21.10.

3 � O bem deverá ser entregue no endereço indicado no n.º 1.
4 � Duração e outros elementos essenciais do contrato de loca-

ção:

a) Duração do contrato � três anos;
b) Periodicidade da renda � mensal e postecipada;
c) Valor residual � 20 %.

5 � Não são admitidas propostas com variantes ou com condi-
ções divergentes das previstas no caderno de encargos.

6 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Secção de
Aprovisionamento da Divisão Financeira, na direcção indicada no
n.º 1, onde pode ser examinado todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, até ao dia do acto público do concurso.

b) O processo de concurso pode ser solicitado por escrito ou ver-
balmente mediante o pagamento de 11,70 euros, incluindo IVA à
taxa em vigor.

c) No caso de ser pretendido o envio de cópias do processo por
correio, deverão fazer esse pedido por escrito até 10 dias antes do
termo do prazo para apresentação das propostas, enviando cheque
passado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Castanheira
de Pêra, ficando a seu cargo as despesas de correio.

7 � a) As propostas devem ser entregues na Secretaria da Câma-
ra Municipal de Castanheira de Pêra, contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, à entidade refe-
rida no n.º 1, até às 16 horas do 30.º dia contado a partir da publi-
cação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas e os documentos, quando não estejam redigidos
em língua portuguesa, serão acompanhados de tradução legalizada ou
em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência,
para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

8 � a) O acto público de abertura de propostas terá lugar na sala
de sessões do edifício dos Paços do Concelho, no endereço indicado
no n.º 1, no 1.º dia útil após o termo do prazo de entrega das pro-
postas, pelas 15 horas.

b) Podem assistir ao acto público do concurso os eventuais inte-
ressados, mas apenas podem intervir os concorrentes ou seus repre-
sentantes devidamente credenciados para o efeito, num número
máximo de dois por concorrente.

9 � O critério de adjudicação é unicamente o do mais baixo pre-
ço, a aplicar em relação ao spread a adicionar à Euribor a 1 mês.

10 � O prazo máximo durante o qual os concorrentes são obri-
gados a manter as propostas é de 60 dias a contar da sessão de aber-

tura das mesmas, considerando-se tacitamente prorrogado se os con-
correntes nada recorrerem em contrário.

11 � Data do envio do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 3 de Setembro de 2002.

12 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 9 de
Setembro de 2002.

3 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Pedro Ma-
nuel Barjona de Tomaz Henriques. 1000133811

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Anúncio

Concurso público n.º 76/02-D.O.M., para adjudicação da
empreitada «Biblioteca municipal � recuperação do
edifício (Solar dos Alarcões)».

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Montemor-o-Velho,
com sede na Praça da República, 3140-258 Montemor-o-Velho (te-
lefone: 239687300; fax: 239687318).

2 � Modalidade de concurso � concurso público, nos termos dos
artigos 47.º e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � concelho de Montemor-o-Velho,
distrito de Coimbra.

b) Designação da empreitada � intervenção em imóvel existen-
te, adaptando-o a um edifício destinado a biblioteca, dotado de todas
as infra-estruturas.

Classificação � categoria 45.11.1, subcategorias 45.11.11 e
45.11.12, categoria 45.21.1, subcategoria 45.21.15, do Regula-
mento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CEE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Junho de 1998, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de
Junho de 1998.

Natureza dos trabalhos � demolições, estrutura, construção civil
em geral. Infra-estruturas diversas.

O preço base é de 1 072 415 euros, com exclusão do IVA.
c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos que compõem

a obra.
4 � O prazo de execução é de 365 dias (contados nos termos do

n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março) a
contar da data da consignação.

5 � a1) O processo de concurso e demais documentos podem ser
examinados, durante as horas normais de expediente, na Secção de
Apoio Administrativo da Divisão de Obras Municipais, Departamento
de Obras e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Montemor-o-
-Velho, até ao dia e hora do acto público do concurso.

a2) Os pedidos deverão ser feitos até ao 20.º dia do termo do
prazo limite para a entrega das propostas.

b) O processo de concurso e demais documentos deverão ser re-
quisitados directamente à MUNDICÓPIA � Centro de Cópias, L.da,
Páteo da Inquisição, 1, 3000-221 Coimbra (telefone: 239836535;
fax: 239827338), no prazo atrás referido, contra o pagamento dos
seguintes preços unitários:

Peças desenhadas � 2 euros/m2 (IVA incluído);
Folhas A4 � 0,04 euros (IVA incluído);
Folhas A3 � 0,10 euros (IVA incluído).

b1) É da responsabilidade do concorrente a conferência do pro-
cesso de concurso, verificando se está conforme o original que se
encontra patente.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina
às 16 horas do 30.º dia a contar do dia seguinte à data de publicação
deste anúncio no Diário da República.

Este prazo será contado nos termos do n.º 2 do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) As propostas e demais documentos serão entregues ou envia-
dos para a Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos da Câmara Mu-
nicipal de Montemor-o-Velho.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
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 das sessões da

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, a partir das 10 horas do
1.º dia útil seguinte ao do termo do prazo para entrega das propostas.

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

9 � A empreitada será por série de preços.
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Os pagamentos efectuar-se-ão através de autos de medição men-
sais, conforme artigos 202.º e seguintes do referido diploma legal.

O financiamento terá como fontes a comparticipação do progra-
ma PROSIURB (Programa de Consolidação do Sistema Urbano Na-
cional e Apoio à Execução dos Planos) e o orçamento municipal.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria, tendo em vista a celebração do contrato, e de acordo com o
ponto 7 do programa de concurso, sendo sempre necessário indicar
desde logo quem será 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 as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de
classe correspondente ao valor global da proposta;

3.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da
1.ª categoria, 1.ª, 6.ª, 7.ª e 15.ª subcategorias da 5.ª ca-
tegoria e 1.ª subcategoria da 6.ª categoria, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializados
respectivos, consoante a parte que a cada um desses
trabalhos cabe na proposta e que será indicada em do-
cumento anexo àquela caso o concorrente não recor-
ra à faculdade conferida no artigo 73.º, alínea f), e ar-
tigos 265.º a 272.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

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 detentores de
certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, bem como aqueles a que se refere a alínea d) do
artigo 54.º do mesmo diploma legal, devem apresentar os documen-
tos indicados no n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados a
partir da data do acto público do concurso. Findo aquele prazo, ob-
servar-se-á o disposto no n.º 3 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

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

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica/valia técnica
da proposta � 55 %;

b) Preço da proposta � 45 %.

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica/valia técnica da
proposta � 55 %. Neste factor de apreciação ter-se-á em atenção
as condições dos seguintes elementos da proposta (valorização de
1 a 5 valores):

Memória descritiva + nota justificativa do preço proposto �
30 %;

Equipamento + pessoal � 45 %;
Plano de trabalhos + plano de pagamentos � 25 %.

b) Preço da proposta � 45 %. Neste factor de apreciação valo-
rizar-se-ão as propostas de 1 a 5 valores, com 5 valores para a pro-
posta mais baixa e restantes valores inversamente proporcionais aos
desvios em relação a ela, aplicando-se a seguinte fórmula:

N = (Po
/P

c
) × 5

em que:

P
o
 = é o preço/valor da proposta mais baixa;

Pc = é o preço/valor da proposta em análise.

14 � Não são admitidas propostas condicionadas ou com varian-
tes ao projecto deste concurso, de acordo com o estabelecido no
programa de concurso.

Data de envio para publicação no Diário da República, 3.ª sé-
rie � 5 de Setembro de 2002.

20 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000071318

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Anúncio

Procedimento n.º 33/02-APROV

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Ourém,
Departamento de Administração e Finanças, Secção de Aprovisio-
namento e Património, sita na Praça do Município, 11, 2490-499,
Ourém (telefone: 249540900; fax: 249540908; e-mail:
cmourem@net.pt).

2 � Objecto do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho de 1999, para
fornecimento e transporte de 7000 t de massas asfálticas tipo binder,
para recuperação da rede viária na freguesia de Espite.

Classificação a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho � categoria 14.50.1, subcategoria
14.50.10.

3 � Local da entrega dos bens � na área da freguesia de Espite.
4 � Prazo de entrega dos bens � até esgotar o material em ques-

tão, prevendo-se que seja até ao final do corrente ano.
5 � Os concorrentes não terão que indicar as profissões dos res-

ponsáveis pelo fornecimento.
6 � Os concorrentes não terão que indicar os nomes e habilita-

ções profissionais dos responsáveis pelo fornecimento.
7 � Não são permitidas propostas relativas a parte do bem.
8 � Não são permitidas cláusulas divergentes das do caderno de

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

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

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

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

c) O custo do processo de concurso é de 157 euros, mais IVA.
11 � a) As propostas devem ser entregues na Secção de Aprovi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em 13 de Agosto de 2002, com o ofício n.º 13 564.
19 � O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da

Moeda, S. A., em 13 de Agosto de 2002.

2 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, David Pereira
Catarino. 3000068462

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Aviso n.º 25/2002

Concurso público para execução da empreitada «Cons-
trução da EM Vargem e Calhauzinho (Loural) � São
Vicente».

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de São Vicente,
Vila, 9240-225 São Vicente (telefone: 291842135; telefax:
291842666).
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2 � O presente concurso será público, nos termos do artigo 80.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � sítio da Vargem, freguesia e muni-
cípio de São Vicente.

b) Designação da empreitada � «Construção da EM entre Vargem
e Calhauzinho (Loural) � São Vicente».

Natureza e extensão dos trabalhos � extensão aproximada de
270 m. O arruamento a construir terá um perfil transversal de 6 m,
mais dois passeios, um de cada lado, com a largura de 1,20 m.

Dado o tipo de arruamento e o tipo de tráfego previsto que será
de trânsito local, não foram previstas sobrelarguras no intradorso
das curvas circulares.

Foram previstos 25 estacionamentos longitudinais para veículos
ligeiros ao longo do arruamento, entre os perfis (0+025, 145 e
87.000); (0+103,591 e 198,00) e entre (198,00 e 0+243,369).

O traçado desenvolve-se entre o perfil 0+0,000 e o perfil
266,720 com dois alinhamentos rectos; duas curvas circulares e qua-
tro curvas de concordância com medidas projectadas sempre que
possível acima das regulamentares.

Em perfil longitudinal as inclinações dos traineis encontram-se
entre 1.407 % e os 14.422 %.

O abastecimento de água potável foi previsto em tubo de PVC de
diâmetro de 63 mm e ligações domiciliárias de 1�, ¾" e ½".

A drenagem, quer pluvial quer de esgotos, fica assegurada através
de uma rede de colectores principais de diâmetros de 300 mm e
200 mm, respectivamente, e ligações às sarjetas e aos domicílios de
200 mm e 160 mm, respectivamente.

Os principais trabalhos a realizar enquadram-se nos seguintes ca-
pítulos: estaleiro, terraplenagens, obras de arte acessórias, obras de
arte correntes, rede de águas e esgotos e pavimentação.

c) O preço base do concurso é de 700 000 euros, com exclusão do
IVA.

4 � O prazo de execução da obra é de 540 dias seguidos após a
consignação da obra.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementares
poderão ser examinados ou pedidos durante o horário normal de
expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 ho-
ras), na Secretaria da Câmara Municipal de São Vicente, Vila, 9240-
-225 São Vicente, e serão entregues no prazo máximo de seis dias a
contar da data da recepção do pedido.

b) O custo da totalidade dos elementos referidos é de 180,30 eu-
ros, acrescido de 13 % do IVA, a pagar em dinheiro ou cheque visa-
do a favor do tesoureiro da Câmara Municipal de São Vicente.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 22 de
Outubro de 2002.

b) As propostas deverão ser dirigidas ou entregues na Secretaria
da Câmara Municipal de São Vicente, 9240 São Vicente, contra re-
cibo, ou remetidas por correio, sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa, tendo em consideração o
disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso todas as
pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) A abertura das propostas terá lugar pelas 10 horas do dia 23 de
Outubro de 2002, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São
Vicente.

8 � A caução será de valor correspondente a 5 % do preço total
da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Modalidade de financia-
mento � é feito através de contrato-programa com o Governo
Regional.

10 � a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
preiteiros, 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 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. No
caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de
empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária ou em ACE.

11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI,
que contenha nas classes correspondentes ao valor das suas propos-
tas as seguintes autorizações:

A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, de classe que cubra o valor
global da proposta;

A 2.ª subcategoria da 6.ª categoria, na classe corresponde à parte
dos trabalhos a que respeite(m), caso o concorrente não re-
corra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de con-
curso.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alíneas b), c)
e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pode-
rão apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 67.º e 68.º do
mesmo diploma legal.

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financei-
ra, económica e técnica de acordo com o estabelecido no programa
de concurso.

12 � O prazo da validade das propostas é de 66 dias, nas condi-
ções estipuladas no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes factores, subfactores e ponderações:

a) Valia técnica da proposta � 0.60, avaliada pela classifica-
ção obtida e respectiva ponderação nos seguintes subfacto-
res:

Plano de trabalhos � 0.35;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra � 0.35;
Adequação dos planos de mão-de-obra e de equipamento

ao plano de trabalhos � 0.30;

b) Preço � 0.40.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos.

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

16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República e no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
em 4 de Setembro de 2002.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Duarte
Mendes. 1000133744

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Edital

Concurso público n.º 01/SAPR/02, para concessão
de quiosque

Maria Isabel Fernandes da Silva Soares, presidente da Câmara Muni-
cipal de Silves:

Torna público que, na reunião daquele órgão autárquico realizada
no dia 21 de Agosto de 2002, foi deliberado proceder à abertura de
concurso público para concessão de um quiosque sito na Praça de
Al-Mutamid, Silves, de acordo com os seguintes parâmetros:

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

2 � Objecto e modalidade do concurso � o concurso revestirá a
modalidade de concurso público para concessão de um quiosque para
a sua exploração como ponto de serviço de bar e esplanada.

A exploração e o mobiliário urbano ficarão sujeitos a regulamen-
tação da Câmara Municipal de Silves.

3 � Prazo de concessão � a concessão será pelo prazo de cinco
anos.

4 � Local do bem a concessionar � o quiosque encontra-se lo-
calizado na Praça de Al-Mutamid, Silves.

Para esclarecimento de quaisquer dúvidas dever-se-á contactar a
Divisão de Cultura, Turismo e Património, nomeadamente a
Dr.ª Maria do Rosário Pontes (telefone: 282442325).

5 � Data limite e hora para entrega das propostas � até às
16 horas do dia 30 de Setembro de 2002, enviadas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção, ou entregue em mão, contra reci-
bo, na Divisão Financeira, Secção de Aprovisionamento da Câmara
Municipal de Silves.

6 � Data, hora e local do acto público do concurso � o acto públi-
co de abertura das propostas realizar-se-á pelas 10 horas do dia 1 de
Outubro de 2002, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Silves.

7 � Pessoas autorizadas a intervir no acto público � concorren-
tes ou seus representantes devidamente credenciados para o efeito.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 218 � 20 de Setembro de 200220 122

8 � Propostas � as propostas devem ser apresentadas em invó-
lucro opaco, fechado e lacrado, em cujo rosto se deve escrever
«Proposta para concessão de quiosque» e o nome e denominação do
concorrente.

As propostas deverão indicar o valor para a concessão.
A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus represen-

tantes, e fica o mesmo obrigado a manter a proposta durante um
período de 60 dias contados da data limite para a sua entrega.

Ao valor total adjudicado será acrescentado o IVA à taxa legal
em vigor.

9 � Critério de adjudicação � a adjudicação será efectuada pelo
maior valor proposto para a concessão e renda mensal.

10 � Não adjudicação � a Câmara Municipal de Silves reserva-
-se o direito de não adjudicação, se considerar as propostas dos con-
correntes inaceitáveis.

11 � Contrato de arrendamento � na outorga do contrato de
arrendamento o concessionário terá que entregar à Câmara Munici-
pal de Silves uma garantia bancária no valor de 2494 euros.

12 � Condições de pagamento � o pagamento da concessão será
efectuada na outorga do contrato de arrendamento e a renda será
efectuada no dia 8 de cada mês referente ao mês seguinte.

28 de Agosto de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000133738

Edital

Concurso público n.º 02/SAPR/02, para concessão
de quiosque

Maria Isabel Fernandes da Silva Soares, presidente da Câmara Muni-
cipal de Silves:

Torna público que, na reunião daquele órgão autárquico realizada
no dia 21 de Agosto de 2002, foi deliberado proceder à abertura de
concurso público para concessão de um quiosque sito na Praça do
Município, Silves, de acordo com os seguintes parâmetros:

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

2 � Objecto e modalidade do concurso � o concurso revestirá a
modalidade de concurso público para concessão de um quiosque para
a sua exploração como ponto de venda de jornais, tabaco e artigos de
papelaria.

3 � Prazo de concessão � a concessão será pelo prazo de cinco
anos.

4 � Local do bem a concessionar � o quiosque encontra-se lo-
calizado na Praça do Município, Silves.

Para esclarecimento de quaisquer dúvidas dever-se-á contactar a
Divisão de Cultura, Turismo e Património, nomeadamente a
Dr.ª Maria do Rosário Pontes (telefone: 282442325).

5 � Data limite e hora para entrega das propostas � até às
16 horas do dia 30 de Setembro de 2002, enviadas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção, ou entregue em mão, contra reci-
bo, na Divisão Financeira, Secção de Aprovisionamento da Câmara
Municipal de Silves.

6 � Data, hora e local do acto público do concurso � o acto
público de abertura das propostas realizar-se-á pelas 10 horas do dia
1 de Outubro de 2002, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Sil-
ves.

7 � Pessoas autorizadas a intervir no acto público � concorren-
tes ou seus representantes devidamente credenciados para o efeito.

8 � Propostas � as propostas devem ser apresentadas em invó-
lucro opaco, fechado e lacrado, em cujo rosto se deve escrever
«Proposta para concessão de quiosque» e o nome e denominação do
concorrente.

As propostas deverão indicar o valor para a concessão.
A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus represen-

tantes, e fica o mesmo obrigado a manter a proposta durante um
período de 60 dias contados da data limite para a sua entrega.

Ao valor total adjudicado será acrescentado o IVA à taxa legal
em vigor.

9 � Critério de adjudicação � a adjudicação será efectuada pelo
maior valor proposto para a concessão e renda mensal.

10 � Não adjudicação � a Câmara Municipal de Silves reserva-
-se o direito de não adjudicação, se considerar as propostas dos con-
correntes inaceitáveis.

11 � Contrato de arrendamento � na outorga do contrato de
arrendamento o concessionário terá que entregar à Câmara Munici-
pal de Silves uma garantia bancária no valor de 1247 euros.

12 � Condições de pagamento � o pagamento da concessão será
efectuada na outorga do contrato de arrendamento e a renda será
efectuada no dia 8 de cada mês referente ao mês seguinte.

28 de Agosto de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000133732

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Anúncio

Concurso público internacional para aquisição de servi-
ços de limpeza em edifícios municipais para o ano de
2003 � processo n.º B-2457/02.

1 � O concurso é promovido pela Câmara Municipal de Sintra,
Largo de Virgílio Horta, 2710 Sintra (telefones: 219238709 e
219238710; telefaxes: 219238701 e 219238702).

2 � a) A esta aquisição corresponde a categoria 74.70.1 e subca-
tegoria 74.70.13 � Serviços de limpeza tradicional, conforme a
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere
o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das 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 Ofi-
cial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

b) (Não se aplica.)
c) (Não se aplica.)
d) Constitui objecto do presente concurso a aquisição de serviços

de limpeza em edifícios municipais para o ano de 2003, nas condi-
ções definidas no caderno de encargos.

3 � O fornecimento será efectuado na área do município de Sin-
tra.

4 � A aquisição será para o ano de 2003, com início em 1 de
Janeiro de 2003 e término em 31 de Dezembro de 2003.

5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � Não serão admitidas propostas para parte do prestação dos

serviços.
8 � Não serão admitidas propostas divergentes ou com alterna-

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

constantes nos artigos 8.º, 10.º e 11.º do programa de concurso.
10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-

verão assumir a forma jurídica de consórcio quando lhes tenha sido
adjudicado o fornecimento.

11 � a) O processo de concurso encontra-se patente no Divisão
de Aprovisionamento, sita no Travessa do Município, 3, cave, em
Sintra, onde pode ser examinado nas horas normais de expediente,
desde a data da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público
do concurso.

b) O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
requeridos junto da Divisão referida no n.º 11 até ao termo do prazo
fixado para a apresentação das propostas.

c) O preço dos documentos é de 75 euros, mais 19 % de IVA,
pagos no acto da entrega na Divisão de Aprovisionamento, no ho-
rário normal de expediente, até à véspera do acto público de abertu-
ra de propostas.

12 � a) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes
ou seus representantes no Câmara Municipal de Sintra, edifício dos
Paços do Concelho, Largo do Dr. Virgílio Horta, Sintra, contra re-
cibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e aviso de recepção.

b) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e 30 minu-
tos do 52.º dia a contar do dia imediato ao do envio para publicação
na 3.ª série do Diário da República (artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho).

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência (n.º 1 do artigo 51.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

13 � A abertura das propostas terá lugar no dia útil imediato à
data limite para a apresentação das propostas, na Sala da Nau do
Palácio Valenças, sita em Sintra, pelas 10 horas e 30 minutos, po-
dendo assistir à sessão os concorrentes ou seus representantes devi-
damente credenciados por um júri designado pela entidade contra-
tante.

14 � A adjudicação será efectuada de acordo com o critério de
adjudicação constante do artigo 4.º do programa de concurso.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
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entrega. O prazo de manutenção das propostas considera-se prorro-
gado por iguais períodos para os concorrentes que nada requererem
em contrário.

16 � A entidade a quem seja adjudicado o contrato prestará cau-
ção de 5 % do valor total do contrato, nos termos descritos no ca-
derno de encargos e nos termos do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

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

18 � (Não se aplica.)
19 � Enviado para publicitação no Diário da República e no Jor-

nal Oficial das Comunidades Europeias em 10 de Setembro de 2002.
20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 10 de Setembro de 2002, e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.

6 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando de
Reboredo Seara. 3000071687

JUNTA DE FREGUESIA DE LEOMIL

Anúncio

Concurso público n.º 01/JFL/2002, para a realização da ar-
borização de 227,15 ha de terrenos propriedade da Jun-
ta de Freguesia de Leomil.

1 � Entidade pública contratante � Junta de Freguesia de Leomil,
pessoa colectiva n.º 680009710, com domicílio na Avenida de
Leontino da Fonseca Martins, 3620-164 Leomil MBR (telefone e
fax: 254586364).

2 � Categoria do concurso � 02.02.10 � Serviços relacionados
com a silvicultura e a exploração florestal, da Classificação Estatís-
tica de Produtos por Actividades, do Regulamento CEE n.º 3696/
93, do Concelho, 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 Comissão, de 17 de
Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998, P. 0001 � 0140 �
concurso público para a arborização que compreende a realização
dos seguintes trabalhos na serra de Leomil:

Preparação manual e mecânica do terreno para arborização;
Abertura manual de covas;
Adubação;
Plantação;
Retancha.
Uso múltiplo:

*.Cinegética;

Abertura de caminhos florestais;
Beneficiação de caminhos florestais;
Abertura de aceiros.

3 � Local de execução dos trabalhos � serra de Leomil, em ter-
renos propriedade da Junta de Freguesia de Leomil, concelho de
Moimenta da Beira, distrito de Viseu.

4 � Prazo limite para a conclusão dos trabalhos � o forneci-
mento a realizar deverá ser integralmente executado no prazo má-
ximo de 330 dias a contar da data da assinatura do contrato, inclu-
indo sábados, domingos e feriados.

5 � [...]
6 � Direcção técnica dos trabalhos � o responsável pela assis-

tência técnica será um técnico com a formação mínima de nível 4 �
bacharelato na área florestal, com experiência em acompanhamen-
to e direcção de fornecimentos da mesma índole do presente, que
deverão comprovar através dos documentos exigidos nos n.os 2.6 e
2.7 do artigo 9.º do programa de concurso.

7 � Apresentação de propostas de fornecimento parcial � só se
aceitam propostas para a totalidade do fornecimento de serviços.

8 � Alterações ou variantes ao projecto � não é admitida a apre-
sentação de propostas condicionadas ou variantes que envolvam altera-
ções de cláusulas do caderno de encargos ou variante ao projecto.

9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários que os
concorrentes devam preencher � a descrição dos elementos e for-
malidades necessários à apreciação das condições de carácter profis-
sional, técnico e económico que os concorrentes devem preencher
encontra-se no respectivo programa de concurso.

10 � Forma jurídica de agrupamento de concorrentes � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em con-

sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato.

11 � Documentação:

a) Consulta da documentação � o processo do concurso pode
ser consultado na sede da Junta de Freguesia de Leomil,
Avenida de Leontino da Fonseca Martins, 3620-164 Leomil
MBR (telefone e fax: 254586364), até ao dia e hora da
realização do acto público no seguinte horário de expedi-
ente:

De 1 a 15 de cada mês:

Período da manhã � encerrado;
Período da tarde � das 14 horas às 17 horas e 30 mi-

nutos;

De 16 a 30/31 de cada mês;

Período da manhã � das 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos;

Período da tarde � das 14 horas às 17 horas e 30 mi-
nutos;

b) Data limite para obtenção da documentação � a documen-
tação referida na alínea anterior, desde que solicitada em
tempo útil à Junta de Freguesia de Leomil, será enviada até
quatro dias úteis após a recepção do pedido ou entregue aos
interessados, contra recibo, desde o dia da primeira publica-
ção do anúncio até ao dia e hora do acto público;

c) Custo e forma de pagamento da documentação � o custo
do processo é de 250 euros, acrescidos de IVA à taxa de
19 %, mais despesas de envio, a liquidar pelos concorrentes
no acto da sua aquisição em numerário ou cheque emitido à
ordem da Junta de Freguesia de Leomil.

12 � a) Local de recepção das propostas � no endereço indica-
do no n.º 1.

b) Data limite de recepção das propostas � as propostas e os
documentos que as acompanham devem ser apresentados até às
17 horas do 15.º dia a contar da data da publicação do respectivo
anúncio no Diário da República.

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

13 � Data, hora, local e natureza da sessão de abertura � podem
assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e
intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente creden-
ciados para o efeito. O acto público terá lugar às 10 horas e 30 mi-
nutos do 1.º dia útil imediato à data limite para a apresentação das
propostas, no endereço indicado no n.º 1.

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

1.1) Garantia de boa execução, qualidade e assistência técnica;
1.2) Condições mais vantajosas de preço;
1.3) Condições mais vantajosas de prazo.

15 � Prazo de validade das propostas � o concorrente fica
obrigado a manter a sua proposta durante um período de 90 dias
úteis contados da data limite para a sua entrega, considerando-se
este prazo prorrogado por iguais períodos se aquele nada requerer
em contrário.

16 � Caução e garantias � para garantir o exacto e pontual
cumprimento das suas obrigações o adjudicatário deve prestar uma
caução de 5 % do montante total do investimento, com exclusão do
IVA.

17 � Informação prévia � não foi enviado para publicação qual-
quer anúncio de informação prévia de abertura do concurso.

18 � Acordo sobre contratos públicos � o contrato a celebrar
não se encontra abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos,
aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de De-
zembro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Publicação de anúncio � data do envio do anúncio para
publicação no Diário da República � 6 de Setembro de 2002.

20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 9 de Setembro de 2002.

17 de Agosto de 2002. � O Presidente da Junta, Eduardo José
Pereira Rocha. 1000134114
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ENTIDADES PARTICULARES

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

Anúncio

Concurso público internacional para prestação dos ser-
viços de fiscalização e controlo da empreitada de cons-
trução dos viadutos V2 e V3 e estação das antas do
metro do Porto.

Artigo 1.º

Designação e identificação da entidade adjudicante

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

Artigo 2.º

Objecto do concurso

1 � O presente concurso tem por objecto a prestação de servi-
ços de fiscalização e controlo da empreitada de construção dos via-
dutos V2 e V3 e estação das antas do metro do Porto.

2 � Os serviços a prestar correspondem à subcategoria
74.20.37 � Serviços de engenharia e técnicas afins, a que se refere
a Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se re-
fere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Ou-
tubro, 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.

Artigo 3.º

Local da prestação dos serviços

Os serviços serão prestados no local onde decorre a empreitada,
nos locais definidos no caderno de encargos e nos demais que o ad-
judicatário tiver como adequados para a perfeita e cabal execução
do objecto contratado.

Artigo 4.º

Prazo do contrato

Os serviços a contratar decorrerão pelo período de tempo neces-
sário à execução da empreitada, pelo que, sem prejuízo da possibili-
dade da prorrogação desse prazo, nos termos previstos no caderno
de encargos, os serviços serão prestados pelo prazo de 270 dias após
a consignação da obra.

Artigo 5.º

Concorrentes

1 � Podem apresentar-se a concurso as entidades que não se
encontrem em alguma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e que respeitem, cumula-
tivamente, os requisitos mínimos de capacidade técnica e económi-
ca indicados no programa do concurso.

2 � Ao concurso poderão apresentar-se quaisquer entidades que,
sem prejuízo do cumprimento dos demais requisitos indicados no
programa do concurso, apresentem formação profissional, habilita-
ções e objecto social, no caso de pessoas colectivas, compatíveis e
adequados às funções a desempenhar em execução do objecto do
contrato.

3 � À prestação dos serviços ficarão afectos profissionais titula-
res das habilitações profissionais adequadas ao desempenho das fun-
ções indicadas no programa do concurso.

Artigo 6.º

Propostas parciais

Os concorrentes oferecerão proposta para a realização de todas
as prestações compreendidas no objecto do contrato, pelo que não

serão admitidas propostas que versem apenas a realização de parte
do mesmo.

Artigo 7.º

Propostas condicionadas e propostas variantes

1 � Não são admitidas, pelo que serão rejeitadas, propostas que
envolvam alterações às cláusulas constantes do caderno de encar-
gos.

2 � Não são admitidas propostas variantes.

Artigo 8.º

Documentos que habilitam os concorrentes

Os documentos de carácter profissional, técnico e económico que
habilitam os concorrentes são os relacionados no artigo 15.º do pro-
grama do concurso.

Artigo 9.º

Agrupamentos

1 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de enti-
dades, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas satisfaçam as disposições
fixadas nos documentos do concurso para a prestação de serviços
a contratar.

2 � A constituição dos agrupamentos não é exigida na apresen-
tação das propostas, mas as empresas agrupadas serão solidariamen-
te responsáveis perante a GOP, E. M., pela manutenção da sua pro-
posta, com as legais consequências.

3 � No caso de a adjudicação da empreitada vir a ser feita a agru-
pamento de entidades, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, em regime de responsabilidade solidária
passiva que poderá assumir, alternativamente, a figura de agrupa-
mento complementar de empresas ou consórcio externo.

Artigo 10.º

Consulta e aquisição do processo de concurso

1 � Encontram-se patentes na sede da GOP, E. M., para consul-
ta ou aquisição pelos interessados, durante as horas de expediente e
até à data limite para entrega das propostas, o processo de concurso
e os documentos complementares.

2 � Desde que solicitadas até ao dia 24 de Setembro de 2002, os
interessados poderão obter cópias das peças escritas e desenhadas do
processo de concurso, no prazo de seis dias úteis contados da data da
recepção do pedido escrito na sede da GOP, E. M. Os pedidos de
cópias de exemplares do processo de concurso poderão ser enviados
por fax ou via postal para os escritórios da GOP, E. M., com iden-
tificação do requerente, respectivo número de contribuinte, telefo-
ne e morada.

3 � As cópias do processo de concurso serão entregues aos re-
querentes mediante o pagamento de 600 euros, acrescidos de IVA
calculado à taxa legal em vigor, a liquidar em dinheiro ou em cheque
à ordem da GOP, E. M., ou enviadas à cobrança, se tal for solicitado
pelos interessados no pedido de reserva.

Artigo 11.º

Entrega das propostas

1 � As propostas deverão ser dirigidas à GOP, E. M., e entregues
na Rua do Monte dos Burgos, 12, 4250 Porto, ou enviadas pelo
correio para esta direcção.

2 � As propostas, quer sejam entregues directamente na sede da
GOP, E. M., quer sejam expedidas pelo correio, terão de dar entrada
na sede da GOP, E. M., até às 17 horas do dia 30 de Setembro de
2002.

3 � As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

Artigo 12.º

Acto público do concurso

1 � Em sessão pública, que terá lugar na sede da GOP, E. M.,
pelas 10 horas do dia 1 de Outubro de 2002, proceder-se-á à abertu-
ra dos invólucros recebidos no âmbito do concurso.
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2 � Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes ou seus representantes devi-
damente credenciados, com o limite de dois por concorrente.

Artigo 13.º

Critério de adjudicação do contrato

A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economi-
camente mais vantajosa, por ponderação dos seguintes factores,
indicados por ordem decrescente de importância:

Factor Subfactor Ponderação

Preço ................. Preço e credibilidade do preço 60 %

Qualidade técnica Metodologia ......................... 40 %

Meios afectos ....................... 40 % 40 %
100 %

Qualidade de segurança ......... 20 %

Artigo 14.º

Prazo de validade das propostas

Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas du-
rante um período de 120 dias contados da data limite para a sua
entrega, prazo esse que se considera prorrogado por iguais períodos
para os concorrentes que nada requeiram em contrário.

Artigo 15.º

Garantias

1 � Para garantia do exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 10 %
do valor do contrato, com exclusão de IVA.

2 � O adjudicatário contratará e manterá válidos, pelo período
de vigência do contrato, os seguros previstos na lei e no caderno de
encargos.

Artigo 16.º

Anúncio indicativo

Não foi publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
anúncio indicativo da prestação de serviços objecto do presente
concurso.

O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo sobre Con-
tratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho,
de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

Enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias e no Diário da República a 6 de Setembro de 2002.

6 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vitorino Pereira Ferreira. 3000071391

LIPOR � SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE GESTÃO
DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO

Aviso

Concurso público internacional no âmbito da União Euro-
peia para a venda de escórias resultantes da incinera-
ção de resíduos sólidos urbanos.

Torna-se público que, por deliberação do conselho de administra-
ção da LIPOR de 4 de Setembro de 2002, foi prorrogado o prazo
para a entrega das propostas a este concurso, que passa a ser o dia
25 de Outubro de 2002, pelas 17 horas e 30 minutos.

Em consequência, o acto público do concurso terá lugar a 28 de
Outubro, na hora e local indicado no anúncio do concurso.

5 de Setembro de 2002. � O Administrador-Delegado, Fernando
Leite. 3000071341

RESULIMA � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Sede: Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado,
Vila Fria, 4901-906 V. N. Anha

Capital social: 1 750 000 euros

Número de identificação de pessoa colectiva 503694398
Matriculada sob o n.º 2080 na Conservatória do Registo Comercial

de Viana do Castelo.

Anúncio

Fornecimento de triagem/recolha selectiva � contentores
para pilhas e acumuladores usados

1 � Designação, endereço, número de telefone, telefax e e-mail
da entidade adjudicante � RESULIMA � Valorização e Tratamen-
to de Resíduos Sólidos, S. A., com sede no Aterro Sanitário do Vale
do Lima e Baixo Cávado, Apartado 11, 4901-906 Vila Nova de Anha
(telefone: 258350330; fax: 258350332; e-mail: resulima@ip.pt).

2 � Objecto do concurso público:

a) O concurso toma a designação de «Fornecimento de tri-
agem/recolha selectiva � contentores para pilhas e acu-
muladores usados» e consiste no fornecimento de
720 contentores, estruturas de suporte e competente ins-
talação, incluído na divisão 25, n.º 25.22.13, e divisão
28, n.os 28.11.23 e 28.11.90, da Classificação Estatísti-
ca de Produtos por Actividade, a que se refere o Regula-
mento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outu-
bro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alte-
rado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho,
de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

O objecto do concurso consiste no fornecimento de
720 contentores, com capacidade igual ou superior a 20 l e
destinados a pilhas e acumuladores usados, estruturas de
suporte e competente instalação.

O fornecimento incluiu a instalação dos equipamentos nos
locais a designar pela RESULIMA � Valorização e Trata-
mento de Resíduos Sólidos, S. A.;

b) Quantidade e calendário provisório do exercício de opções
relativas a aquisições suplementares � a entidade adjudi-
cante poderá, se assim o entender, solicitar entregas com-
plementares do(s) bem(ns) fornecido(s) até um máximo de
280. Para as aquisições subsequentes, o prazo de entrega
deverá ser igual ou inferior a 60 dias após o pedido de for-
necimento;

c) A estimativa do calendário dos concursos posteriores rela-
tivos aos bens a obter é de dois anos a contar da data da
celebração do contrato inicial;

d) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de 720 con-
tentores, com capacidade igual ou superior a 20 l destina-
dos a pilhas e acumuladores usados, estruturas de suporte e
competente instalação.

O fornecimento incluiu a instalação dos equipamentos nos locais
a designar pela RESULIMA � Valorização e Tratamento de Resídu-
os Sólidos, S. A.

3 � Local da entrega dos bens � distrito de Viana do Castelo, con-
celhos de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana
do Castelo, e distrito de Braga, concelhos de Barcelos e Esposende.

4 � Datas limite para o início e para a conclusão do forneci-
mento � o prazo de entrega do equipamento será proposto pelo
concorrente, devendo ser igual ou inferior a 60 dias após a data da
assinatura do contrato para o fornecimento pretendido.

5 � Qualificação dos concorrentes � podem concorrer empre-
sas fornecedoras deste tipo de equipamento devidamente habilitadas
para o efeito, devendo estas apresentar garantias de manutenção e
assistência futuras relativas ao equipamento a fornecer.

6 � Reservas quanto à adjudicação � não serão admitidas propos-
tas relativas a parte dos serviços ou dos bens objecto do concurso.

7 � Variantes � é proibida a apresentação de alterações de cláu-
sulas do caderno de encargos, sendo permitida a apresentação de
propostas variantes.

8 � Condições de carácter profissional, técnico e económico que
os concorrentes devem preencher � a apreciação das condições de
carácter profissional, técnico e económico que os concorrentes de-
vem preencher será efectuada através da apresentação dos documen-
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tos constantes dos artigos 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

9 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes
adjudicatário � os concorrentes podem ser empresas ou agrupamentos
de empresas, residentes ou não residentes em território nacional, sem
qualquer modalidade jurídica de associação no momento em que se
apresentem a concurso, desde que declarem a intenção, em caso de
adjudicação, de se associarem em consórcio externo, agrupamento
complementar de empresas ou sociedade anónima, em qualquer dos
casos, em regime de responsabilidade solidária dos consorciados,
agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agrupamento
ou sociedade.

10 � Designação, endereço e horário da entidade a quem podem
ser pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos:

a) O programa do concurso e o caderno de encargos podem
ser examinados ou pedidos à RESULIMA � Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., com sede em Ater-
ro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado, durante as
horas normais do expediente, de segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas;

b) O processo do concurso será fornecido no prazo máximo
de quatro dias úteis após a recepção do respectivo pedido
na sede da entidade adjudicante;

c) Os pedidos de documentos podem ser apresentados até ao
5.º dia útil anterior ao termo do prazo para apresentação
das propostas;

d) O preço dos documentos é de 50 euros, com exclusão do
imposto sobre valor acrescentado, que deverão ser pagos
em dinheiro ou cheque à ordem da RESULIMA � Valori-
zação e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A.

11 � Data e hora limites para entrega das propostas:

a) As propostas, que serão entregues em duplicado, devem ser
entregues em mão, ou enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, contra recibo, para a RESULIMA �
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., com
sede em Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado,
freguesia de Vila Fria, concelho de Viana do Castelo;

b) As propostas devem ser entregues até às 17 horas do 20.º dia
contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anún-
cio no Diário da República;

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

12 � Data, hora e local do acto público e indicação das pessoas
que podem assistir � proceder-se-á à abertura das propostas pelas
15 horas do 1.º dia útil imediato à data limite para a apresentação
das propostas, no Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado,
podendo a ela assistir os mandatários das empresas concorrentes
devidamente credenciados para o efeito.

13 � Critério de adjudicação do contrato, com explicitação dos
factores que nele intervêm, por ordem decrescente de importância �
a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajo-
sa, atendendo-se aos factores de apreciação, que se indicam por or-
dem decrescente:

a) Valor técnico da proposta � 40 %;
b) Preço � 30 %;
c) Nível de garantia e assistência � 20 %;
d) Prazo de entrega � 10 %.

14 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes são obrigados a manter as pro-
postas pelo prazo de 90 dias contados da data limite para a sua en-
trega. Este prazo, se necessário, considerar-se-á prorrogado, por
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por iguais períodos.

15 � Prestação de caução e modalidades essenciais de paga-
mento:

A caução é de 5 % do total da adjudicação, excluindo o IVA, e
será prestada na data da celebração do contrato por depósito
em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Esta-
do, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução;

Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados no prazo de
60 dias a contar da data de recepção das respectivas facturas,
desde que as mesmas tenham tido a aprovação do dono da
obra.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 5 de Setembro de 2002.

17 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 9 de Setembro de 2002.

18 � Data da publicação do anúncio indicativo � [...]

4 de Setembro de 2002. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000133862

Anúncio

Concurso público para locação financeira de fornecimen-
to de uma escavadora hidráulica de rastos, marca
Daewoo, modelo Solar 220 LC-V, equipada com rastos
de 900 mm, lança com 5.7 m e balanceiro de 2.9 m, ten-
do como acessórios um balde de escavação standard
de 1200 mm e uma pinça porta fardos hidráulica mode-
lo MD120S (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade adjudicante � RESULIMA � Valorização e Tra-
tamento de Resíduos Sólidos, S. A., Aterro Sanitário do Vale do Lima
e Baixo Cávado, com endereço postal no Apartado 11, 4901-906 Vila
Nova de Anha (telefone: 258350330; fax: 258350332).

2 � Objecto do concurso público:

a) Grupo 65.2, classe 65.21, categoria 65.21.1, subcategoria
65.22.10, do Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conse-
lho, 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;

b) e d) Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para financiamento, pelo
sistema de leasing de uma escavadora hidráulica de rastos,
marca Daewoo, modelo Solar 220 LC-V, equipada com ras-
tos de 900 mm, lança com 5.7 m e balanceiro de 2.9 m, tendo
como acessórios um balde de escavação standard de 1200 mm
e uma pinça porta fardos hidráulica modelo MD120S.

Montante da operação � 105 495,75 euros, acrescido do
IVA.

3 � Prestação do serviço � rendas a liquidar por transferência
bancária.

4 � O prazo de duração do contrato é de 36 meses, com presta-
ções trimestrais postecipadas e valor residual de 6 %.

5 � (Nada a referir.)
6 � (Nada a referir.)
7 � Só são admitidas propostas para a totalidade do financia-

mento em causa.
8 � Não é permitida apresentação de propostas variantes nem

de alterações às cláusulas do caderno de encargos.
9 � Os concorrentes deverão apresentar documentos que permi-

tam apreciar a sua aptidão para a boa prestação de serviços, nomea-
damente:

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número de bilhete de identi-
dade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no
caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de
pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do
contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem,
conservatória do registo comercial onde se encontra ma-
triculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) Declaração, emitida conforme modelo constante do anexo I
ao Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (artigo 33.º, n.º 2,
do citado diploma).

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

11 � Pedido de documentos e consulta do processo:

a) O programa de concurso e caderno de encargos podem ser
examinados na RESULIMA � Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S. A., com sede no Aterro Sanitário do
Vale do Lima e Baixo Cávado, com endereço postal no
Apartado 11, 4901-906 Vila Nova de Anha, concelho de
Viana do Castelo, durante as horas normais de expediente,
de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 ho-
ras às 16 horas e 30 minutos, desde a data da publicação do
anúncio no Diário da República até ao dia e hora do acto
público do concurso;

b) Os interessados poderão obter cópias das peças escritas do
processo de concurso, efectuando o respectivo pedido à
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RESULIMA � Valorização e Tratamento de Resíduos Só-
lidos, S. A., com sede no Aterro Sanitário do Vale do Lima
e Baixo Cávado, com endereço postal no Vila Nova de
Anha, concelho de Viana do Castelo;

c) A data limite para apresentação dos pedidos de fornecimen-
to dos documentos é o primeiro terço do prazo fixado para
apresentação das propostas, sendo o respectivo fornecimen-
to efectuado no prazo de três dias contados da data da re-
cepção dos mesmos;

d) O processo de cada colecção é de 25 euros, IVA não inclu-
ído, a liquidar no acto de aquisição.

12 � As propostas deverão ser enviadas ou entregues, em dupli-
cado, pelos concorrentes ou seus representantes na RESULIMA �
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., com sede no
Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado, com endereço
postal no Apartado 11, 4901-906 Vila Nova de Anha, concelho de
Viana do Castelo, contra recibo, ou remetidas pelo correio, com aviso
de recepção, devendo a respectiva recepção ocorrer dentro do pra-
zo e no local fixado para a sua entrega:

a) Data e hora limite de apresentação das propostas � até às
16 horas do 16.º dia (dias seguidos, incluindo sábados, do-
mingos e feriados) a contar da data da publicação do pre-
sente anúncio no Diário da República;

b) As propostas e candidaturas, bem como os documentos que
as acompanham, devem ser redigidas em língua portuguesa
ou, não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução de-
vidamente legalizada e em relação à qual o concorrente
declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre
os respectivos originais.

13 � O acto público de abertura dos invólucros recebidos terá
lugar pelas 15 horas do dia útil imediato à data limite para apresen-
tação das propostas, perante o júri nomeado para o efeito, na
RESULIMA � Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A.,
com sede no Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado, Vila
Nova de Anha, concelho de Viana do Castelo.

Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas poden-
do intervir os seus representantes que para o efeito estiverem cre-
denciados por aqueles, bastando para tanto, no caso de intervenção
do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete
de identidade e, no caso de intervenção dos representantes de socie-
dades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma procuração passada
por quem obrigue a sociedade ou agrupamento, com assinatura(s)
reconhecida(s) na qualidade.

14 � Critérios de adjudicação � o critério no qual se baseará a
adjudicação será o da proposta de mais baixo preço, considerando o
valor da renda, o valor total da operação incluindo o valor residual,
despesas administrativas e outras.

15 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias contados da
data limite para entrega das mesmas.

16 � Outras informações:
16.1 � É dispensada a prestação de caução.
16.2 � O pagamento será efectuado por transferência bancária.
17 � Não existe anúncio indicativo. Foram feitas apenas as pu-

blicações legais em dois jornais de grande circulação, Jornal de No-
tícias e Público.

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

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 5 de Setembro de 2002.

20 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 9 de
Setembro de 2002.

2 de Setembro de 2002. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000133860

BEJAPOLIS � SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM BEJA, S. A.

Anúncio

Concurso para a empreitada de remodelação do Largo
de Santo Amaro, no centro histórico da cidade de Beja
(empreitada n.º 1.14).

1 � Concurso realizado pela BejaPolis � Sociedade para o
Desenvolvimento do Programa Polis em Beja, sita na Rua da Moe-
da, 24-B, 7800-464 Beja (telefone: 284313600; fax: 284313609).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/
99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de Julho).

3 � a) Local de execução � Largo de Santo Amaro, no Centro
Histórico da Cidade de Beja.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada tem como
objectivo a realização de todos os trabalhos inerentes à remodela-
ção do Largo de Santo Amaro, compreendendo demolições, movi-
mentação de terras, pavimentação em pedras de granito, redes de
águas e esgotos pluviais e iluminação pública.

c) O preço base do concurso é de 150 000, com exclusão do IVA.
4 � O prazo de execução da obra, incluindo sábados, domingos e

feriados, é de 180 dias contados a partir da data da consignação.
5 � a) O processo de concurso, constituído por programa de con-

curso, caderno de encargos e as peças escritas e desenhadas do respec-
tivo projecto de execução, encontra-se patente, para consulta dos
interessados, no local indicado no n.º 1 deste anúncio, nos dias úteis e
horas de expediente (de segunda-feira a sexta-feira, das 10 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas), até
ao último dia útil anterior ao acto público do concurso.

b) Os pedidos dos elementos referidos na alínea a) deste número
podem ser feitos à entidade indicada no n.º 1 deste anúncio até
10 dias úteis antes da data limite para entrega das propostas, poden-
do os respectivos processos ser levantados naquele local no prazo
de 6 dias contados a partir da data da recepção do respectivo pedido
escrito (carta ou fax).

c) O custo do processo de concurso referido na alínea a) deste
número é de 400 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

A entrega dos documentos solicitados nos termos da alínea b)
ocorrerá mediante apresentação de cheque passado em nome de
BejaPolis.

6 � As propostas, em duplicado, devem ser entregues até às 17 ho-
ras do 30.º dia, incluindo sábados, domingos e feriados, contados a
partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da
República, no local indicado no n.º 1 deste anúncio, contra recibo,
ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas, só podendo intervir os representantes dos concor-
rentes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar no local indicado no
n.º 1 deste anúncio e realizar-se-á pelas 11 horas do 1.º dia útil se-
guinte ao termo do prazo para apresentação de proposta.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor de 5 % do valor total do contrato, dentro do
prazo e formas legais.

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

b) Os pagamentos ao empreiteiro serão feitos, por medição, até 60 dias
de calendário contados a partir da data da recepção da factura.

10 � Ao concurso podem concorrer empreiteiros legalmente
constituídos ou agrupamentos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente numa única entidade, tendo em vista
e eventualidade de adjudicação da empreitada, nos termos do ar-
tigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99 e do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 61/99, ambos de 2 de Março.

11 � Os concorrentes deverão apresentar os certificados de clas-
sificação de empreitadas de obras públicas, emitidos pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), e que correspondam:

À 12.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe correspondente
ao valor da proposta;

À 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados que lhes digam respeito.

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

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:

a) Preço e demais condições financeiras � 40 %;
b) Prazo de execução � 30 %;
c) Capacidade técnica e adequação para a execução da obra �

30 %.

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 � 5 de Setembro de 2002.

4 de Setembro de 2002. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinaturas ilegíveis.) 1000133805
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Despacho

Processo n.º 685/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, revisto e
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, reconhece-
-se à Associação Viv�Arte � Laboratório de Expressão Dramática
de Oliveira do Bairro, número de identificação de pessoa colectiva
503170143, sita na Estrada Municipal n.º 596, 113, Póvoa do For-
no, Troviscal, Oliveira do Bairro, isenção de IRC nos termos e com
a seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários (denominada categoria C até
31 de Dezembro de 2000);

Categoria E � rendimentos de capitais, com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

A Associação foi reconhecida como pessoa colectiva de utilidade
pública, por despacho do Primeiro-Ministro, em 19 de Julho de 2000,
nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro (2.ª série
do Diário da República, de 26 de Julho de 2000).

Assim, a isenção aplica-se a partir de 19 de Julho de 2000, fican-
do a partir de 1 de Janeiro de 2001 condicionada à observância con-
tinuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do
artigo 10.º do Código do IRC.

19 de Julho de 2002. � Pela Ministra de Estado e das Finanças,
o Director-Geral, Armindo de Sousa Ribeiro. 3000070411

Despacho

Processo n.º 484/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
Associação de Solidariedade Social de Travanca, com o número de
identificação de pessoa colectiva 504214632, sita na Rua da Junta
de Freguesia de Travanca, Oliveira de Azeméis, a isenção de IRC
nos termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais, com excepção dos
provenientes de quaisquer títulos ao portador, não registados
nem depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 27 de Maio de 1998, data em
que se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, confor-
me consta na declaração da Direcção-Geral de Acção Social publi-
cada no Diário da República, 3.ª série, n.º 22, de 27 de Janeiro de
1999, ficando a partir de 1 de Janeiro de 2001 condicionada à ob-
servância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b),
e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

1 de Agosto de 2002. � Pela Ministra de Estado e das Finanças,
o Subdirector-Geral, José Rodrigo de Castro. 3000069147

Despacho

Processo n.º 1400/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se

ao Centro de Solidariedade Social de Valdozende, com o número de
identificação de pessoa colectiva 501324550, sito no lugar do As-
sento, Valdozende, a isenção de IRC nos termos e com a seguinte
amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais, com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

A Associação está registada desde 14 de Março de 1988, na Di-
recção-Geral de Acção Social, como instituição particular de solida-
riedade social. Assim, a isenção aplica-se a partir de 1 de Janeiro de
1989, data de entrada em vigor do Código do IRC, ficando a partir
de 1 de Janeiro de 2001 condicionada à observância continuada dos
requisitos estabelecidos nas alíneas a), b), e c) do n.º 3 do artigo 10.º
do Código do IRC.

1 de Agosto de 2002. � Pela Ministra de Estado e das Finanças,
o Subdirector-Geral, José Rodrigo de Castro. 3000069902

Despacho n.º 694/2002-XU

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se
ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Ponte, com o
número de identificação de pessoa colectiva 502431520, sita em
França-Bragança, a isenção de IRC nos termos e com a seguinte
amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais, com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 15 de Junho de 1989, data em
que se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, confor-
me consta na declaração da Direcção-Geral de Acção Social publi-
cada no Diário da República, 3.ª série, n.º 43, de 20 de Fevereiro
de 1990, ficando a partir de 1 de Janeiro de 2001 condicionada à
observância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a),
b), e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

11 de Julho de 2002. � O Secretário de Estado dos Assuntos Fis-
cais, Vasco Valdez. 3000067843

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Instituto de Acção Social das Forças Armadas

Éditos

Em conformidade com o artigo 29.º do Estatuto do Cofre de Pre-
vidência das Forças Amadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 945,
de 26 de Abril de 1960, declara-se que correm éditos de 30 dias, a
contar da data da sua publicação no Diário da República, para ha-
bilitação das pessoas que se julguem com direito a receber os subsí-
dios legados pelos subscritores falecidos abaixo mencionados, as quais
deverão apresentar no prazo acima referido todos os documentos
comprovativos dos seus direitos.

Número
de Posto Nome

subscritor

106 646 Coronel ............... João Mascarenhas Viana de Lemos.
107 889 C. M. Guerra ....... Agostinho Simões Lopes.
108 112 General ................ Pedro Alexandre Gomes Cardoso.
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Número
de Posto Nome

subscritor

108 530 Capitão ................ José Pedro Saraiva Vicente da Silva.
109 700 Major ................... Manuel Noronha Botelho.
109 776 Major ................... João Francisco da Conceição.
110 909 Coronel ............... João José Pinho do Sacramento Gomes.
212 701 Capitão ................ António José Redondo.
213 897 Primeiro-sargento Manuel Pereira Lopes.
214 761 Sargento-ajudante António Alves Ferreira.
215 254 Primeiro-tenente Aníbal Machado Lopes.
215 369 Segundo-sargento Leonardo Nogueira Mouco.
219 623 Capitão ................ Manuel Jorge Lopes.
301 203 Primeiro-sargento Luís da Conceição Beleza.
302 369 Sargento-mor ...... Fernando João Lisboa.
303 859 Primeiro-sargento Teófilo da Conceição Teixeira.
305 020 Sargento-ajudante António Lavadinho Mourato.
308 252 Sargento-ajudante Armando Marques.
308 549 Sargento-ajudante Feliz José Mira.
310 279 Primeiro-sargento Cilio Maria Fernandes.
311 918 Primeiro-sargento José António Formosinho.
312 351 Primeiro-sargento Joaquim Casaca Ramalho.
312 764 Sargento ajudante Vítor da Silva Pacheco.
314 561 Primeiro-sargento Casimiro Manuel Dias.
315 756 Primeiro-sargento José Carreira Rocha.

2 de Setembro de 2002. � O Chefe da DICOF, Mário de Almeida
Afonso, cor/ADMAER. 3000071563

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto Português da Qualidade

Certificado de reconhecimento de qualificação
de reparador e instalador de tacógrafos

n.º 101.25.02.6.022

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro, e do artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 272/
89, de 19 de Agosto, e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/
86, de 25 de Outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de
9 de Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de Ju-
nho, é reconhecida a qualificação à empresa Tacominho � Repara-
ção de Tacógrafos, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de José Ga-
briel Bacelar, 148, rés-do-chão, direito, 4710-400 Braga, na qualidade
de reparador e instalador de tacógrafos, estando autorizado a reali-
zar as 1.ª e 2.ª fases da primeira verificação e a verificação periódi-
ca bienal e a colocar a respectiva marca própria, em anexo, e os
símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem previstos
nos respectivos esquemas constantes dos processos arquivados no
Instituto Português da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de
reparador de tacógrafos n.º 101.25.00.6.021, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 86, de 12 de Abril de 2002.

18 de Junho de 2002. � O Administrador, Carlos Nieto de Castro.

Região de Turismo do Algarve

Aviso n.º 44/2002

Por despacho do presidente da Região de Turismo do Algarve
de 5 de Agosto de 2002:

Pedro Miguel da Silva Rodrigues � nomeado provisoriamente, pre-
cedendo concurso, em lugar vago no grupo de pessoal auxiliar,
categoria de motorista de ligeiros do quadro de pessoal da Região
de Turismo do Algarve, escalão 1, índice 137.

O presente provimento produz efeitos a partir da data do despa-
cho do presidente da Região de Turismo do Algarve, por urgente
conveniência de serviço.

O ora nomeado deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República (Isento de fiscalização prévia).

5 de Agosto de 2002. � O Presidente, Paulo Neves.
1000133796

Aviso n.º 45/2002

Por despacho do presidente da Região de Turismo do Algarve
de 19 de Julho de 2002:

Ana Cristina Rodrigues Palindra � precedendo concurso externo de
admissão a estágio, foi celebrado contrato administrativo de pro-
vimento nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 265/98, 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,
para a categoria de estagiária da carreira de técnico superior de
economia, escalão 1, índice 310.

O presente contrato produz efeitos a partir do dia 1 de Agosto de
2002 e terá a duração de um ano. (Isento de fiscalização prévia.)

21 de Agosto de 2002. � O Presidente, Paulo Neves.
1000133794

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidarie-
dade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 842002, a fls. 100 e 100 v.º
do livro n.º 9 das Associações de Solidariedade Social, e considera-se
efectuado em 28 de Dezembro de 2001, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � APPDA � Lisboa, Associação Portuguesa
para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo;

Sede � Rua Um, Bairro Alto da Ajuda;
Os objectivos constam do extracto publicado no Diário da Re-

pública, 3.ª série, n.º 77, de 2 de Abril de 2002;
Admissão de sócios � podem ser associados os indivíduos le-

galmente capazes que, por qualquer forma, estejam interessa-
dos no apoio às pessoas com PDEA;

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados os só-
cios que pedirem a sua demissão, deixarem de pagar as suas
quotas durante mais de um ano e meio e os que, por actos
dolosos, tenham prejudicado de forma grave, moral ou mate-
rialmente, a Associação.

3 de Setembro de 2002. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000071560

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 Fevereiro, alterado pelo3000064313
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Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidari-
edade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 83/2002, a fls. 99 e 99 v.º
do livro n.º 9 das Associações de Solidariedade Social, e considera-se
efectuado em 5 de Novembro de 2001, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Creche e Jardim de Infância Augusto Gil;
Sede � Rua da Alegria, 351, 3.º, Porto.

Os objectivos e condições de admissão e exclusão de associados
constam do extracto publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 211, de 11 de Setembro de 2001.

3 de Setembro de 2002. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000071558

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidarie-
dade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 74/02, a fls. 92 e 92 v.º
do livro n.º 9 das Associações de Solidariedade Social, e considera-se
efectuado em 13 de Abril de 2000, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º
do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Associação Cultural e Recreativa da Junça;
Sede � freguesia da Junça, concelho de Almeida;
Os objectivos e as condições de admissão dos associados cons-

tam do extracto publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 67, de 20 de Março de 2000;

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associado os que
pedirem a sua exoneração, os que deixarem de pagar as suas
quotas durante um ano e, tendo sido notificado pela direcção
para efectivar o pagamento das quotas em atraso, o não faça
no prazo de trinta dias e os que, por actos dolosos, tenham
prejudicado materialmente a Associação ou a tenham difa-
mado.

3 de Setembro de 2002. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000071555

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidari-
edade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 85/2902, a fl. 101 do li-
vro n.º 9 das Associações de Solidariedade Social, e considera-se efec-
tuado em 4 de Fevereiro de 2002, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º
do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � AIREV � Associação para a Integração e
Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de Vizela;

Sede � Rua do Dr. Abílio Torres  � Fundação Torres Soares,
Vizela;

Fins � integração e reabilitação social, cultural e profissional
das crianças e jovens deficientes;

Admissão de sócios � podem ser associados pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados os só-
cios que pedirem a sua exoneração, deixarem de pagar as suas
quotas durante 12 meses e os que, por actos dolosos, tenham
prejudicado materialmente a associação.

3 de Setembro de 2002. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000071562

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, aplicável por força
da Portaria n.º 466/86, de 25 de Agosto, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade social
abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade
pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 6/2002, a fls. 193 v.º e
194 do livro n.º 1 das Instituições com Fins de Saúde, e considera-se
efectuado em 4 de Dezembro de 2001, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � ARADO � Associação de Apoio à Reinser-
ção e Desenvolvimento de Oportunidades;

Sede � freguesia de Ribeira do Fárrio, Ourém, Santarém;
Fins � a prevenção, a reabilitação e a reinserção de toxicode-

pendentes.
Admissão de sócios � podem ser associados pessoas singulares

maiores de 18 anos;
Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados os só-

cios que pedirem a sua exoneração, deixarem de pagar as
quotas durante 12 meses e os que, por actos dolosos, tenham
prejudicado materialmente a associação ou contribuído para
o seu desprestígio.

3 de Setembro de 2002. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000071581

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo da alteração parcial dos estatutos da instituição
particular de solidariedade social abaixo identificada, reconhecida
como pessoa colectiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 91/
01, a fls. 183 v.º e 184 do livro n.º 8 das Associações de Solidarieda-
de Social, e considera-se efectuado em 9 de Abril de 2002, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Os Quatro Cantos do Cisne � Associação para
o Desenvolvimento Social e Comunitário;

Sede � Pereira, freguesia de Santa Margarida da Coutada, Cons-
tância, Santarém.

3 de Setembro de 2002. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000071575

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidarie-
dade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

O registo foi lavrado, provisoriamente, pela inscrição n.º 130/01,
a fl. 9 v.º do livro n.º 9 das Associações de Solidariedade Social, e
considera-se efectuado em 8 de Novembro de 1999, nos termos do
n.º 2 do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Este registo foi convertido em definitivo em 2 de Setembro de
2002, pelo averbamento n.º 1 à referida inscrição.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Associação Lar � Abrigo Porta Aberta
(A. L. A. P. A.);

Sede � Rua de Dias Neiva, 26, 1.º, freguesia de São Pedro, Torres
Vedras.

Os objectivos e as condições de admissão e exclusão dos associa-
dos constam do extracto publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 105, de 6 de Maio de 1999.

3 de Setembro de 2002. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000071572
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MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Por despacho de 17 de Julho de 2002 do subdirector-geral de
Transportes Terrestres, exarado nos termos da competência
atribuída por delegação de poderes:

Outorgada por 10 anos a concessão da carreira regular de serviço
público a seguir indicada:

Foros da Amora (Est.)-Seixal (terminal fluvial).

Requerida por TST � Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede
na Rua de Marcos de Portugal, 10-2810 Laranjeiro.

6 de Agosto de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe da Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000068162

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ANADIA

Anúncio

Processo n.º 367/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Transportes de Aluguer do Saidinho, L.da, e outro(s).

Vítor Morgado, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Anadia:

Faz saber que, por sentença de 14 de Agosto de 2002, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Trans-
portes de Aluguer do Saidinho, L.da, identificação fiscal
n.º 502889039, com domicílio em Saidinho, Moita, 3780 Ana-
dia, e na Avenida das Laranjeiras, Anadia, 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
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Joaquim Marques de
Almeida, com endereço na Rua do Penedo da Meditação, 8, Coim-
bra, 3000 Coimbra.

16 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, Vítor Morgado. �
A Escrivã-Adjunta, Isabel Alegre. 3000069165

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO FUNCHAL

Anúncio

Processo n.º 67/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � José Narciso Nunes Rodrigues.

Luís Ricardo, juiz de direito de turno do Tribunal da Comarca do
Funchal:

Faz saber que são citados os credores do requerido José Narciso
Nunes Rodrigues, casado, com identificação fiscal n.º 117782246,
com domicílio na Rua do Dr. João Abel de Freitas, 27 3.º, direito,
9300 Câmara de Lobos, 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, 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 21 de Janeiro de 2002.

23 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, Luís Ricardo. �
A Oficial de Justiça, Luísa Alves. 3000071469

TRIBUNAL DA COMARCA DE LOUSADA

Anúncio
Processo n.º 561/2002.
Processo especial de recuperação empresa (apresentação).
Requerente � J. Babo & Filhos, L.da, com sede em Castanheira,

Torno, Lousada.
Credor � Banco Espírito Santo.

São citados os credores para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem 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 28 de Junho de 2002.

9 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Alexandra Maria B.
F. Lage. � A Oficial de Justiça, Sandra Mendes. 3000071428

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE PAREDES

Anúncio
Processo n.º 764/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � JOLASO � Indústria de Mobiliário, L.da

Dr.ª Teresa Manuela P. S. Alves, juíza de turno do Tribunal da Co-
marca de Paredes:

Faz saber que são citados os credores da requerida JOLASO �
Indústria de Mobiliário, L.da, com domicílio na Ferrugenta, Lordelo,
4580 Paredes, 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 22 de Agosto de 2002.

23 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Teresa Manuela P.
S. Alves. � A Oficial de Justiça, Maria de La Salete Costa.

3000071266

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Anúncio

Processo n.º 347/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Carlos Alberto Dâmaso da Silva e outro(s).

Susana Maria Hilário Cageira, juíza de turno do Tribunal da Comarca
de São João Madeira:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Carlos Al-
berto Dâmaso da Silva, casado, identificação fiscal n.º 170504964,
bilhete de identidade n.º 5430439, com domicílio na Rua de José
Régio, 179, São João da Madeira, 3700-156 São João da Madeira, e
Maria Helena Gomes Pinho, casada, identificação fiscal
n.º 172564824, bilhete de identidade n.º 8547198, com domicílio na
Rua de José Régio, 179, São João da Madeira, 3700-156 São João da
Madeira, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, nos 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Agosto de 2002.

2 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Susana Maria
Hilário Cageira. � O Oficial de Justiça, Sidónio Alexandre Pais.

3000071281

Anúncio
Processo n.º 351/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � José Manuel Leite da Silva Pinho e outro(s).
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Dr.ª Susana Maria Hilário Cageira, juíza de turno do Tribunal da
Comarca de São João da Madeira:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos José Manuel
Leite da Silva Pinho e mulher, Susana Maria Castro Soares Pinho,
com domicílio na Rua do Condestável, 1263, 3700 São João da
Madeira, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Agosto de 2002.

2 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Susana Maria
Hilário Cageira. � A Oficial de Justiça, Maria Fernanda Oliveira
Costa. 3000071278

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE VISEU

Anúncio
Processo n.º 750/2001.
Falência (requerida).
Requerente � ANODIL � Extursão e D. Alumínios, S. A.
Requerida � Pires & Oliveira Martins, L.da, e outro(s).
Data de entrada em juízo � 8 de Novembro de 2001.

Fernando Chaves, juiz de direito do 4.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca  de Viseu:

Faz saber que por sentença de 8 de Maio de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Pires & Olivei-
ra Martins, L.da, com domicílio em Cepões, 3500 Viseu, 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. Fernando Almeida Cardo-
so, com endereço na Quinta das Lameiras, lote A-5, rés-do-chão,
post., Gumirães, 3500 Viseu.

9 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Fernando Chaves. �
O Oficial de Justiça, João Pedrosa. 3000069353

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 294/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Económica Montepio Geral, S. A.
Requerida � Transvem Transportes Rodoviários, L.da

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Transvem
Transportes Rodoviários, L.da, com sede na Quinta da São João das
Areias, Rua A, 22, Sacavém, 2685, número de identificação fiscal
502211563, 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 7 de Novembro de 2001.

19 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000071595

Anúncio
Processo n.º 6/2002.
Falência (requerida).
Requerente � EXPRIM � Execução e Projectos de Interiores, L.da

Requerida � ML � Indústria de Painéis, L.da

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

Faz saber que por sentença de 5 de Julho de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida ML �

Indústria de Painéis, L.da, pessoa colectiva n.º 502860146, com
sede no Pinhal do General, lote 35, Quinta do Conde, 2840-
-000 Aldeia de Paio Pires, Seixal, Estrada Nacional n.º 10, Cru-
zamento de Pegões, Pegões Velhos, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

8 de Julho de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes. 1000134132

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 283/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Next Portugal � Informática e Telecomunicações, L.da

São citados os credores da requerente Next Portugal � Informá-
tica e Telecomunicações, L.da, identificação fiscal n.º 502318830,
com domicílio na Rua de Gregório Lopes, 1415, 1400 Lisboa, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 23 de Agosto de 2002.
Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamente

afixado no local que a lei determina.

2 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito de Turno, Marga-
rida Nascimento. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000071435

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

Anúncio

Processo n.º 170/2002.
Falência (requerida).
Requerente � MUNDILEASING � Soc. Loc. Financeira, S. A.
Requerido � René Guillaume Coomans e outro(s).

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 dos requeridos René Guillaume
Coomans, estado civil desconhecido, com domicílio na Rua de Soeiro
Mendes, 81, 4000 Porto, e Laura Margarida de Oliveira Soeiro
Coomans, estado civil desconhecido, com domicílio na Rua de Soeiro
Mendes, 81, 4000 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 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 30 de Julho de 2002.

2 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Cláudia Martins. �
A Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.) 3000071336

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

Anúncio

Processo n.º 98/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � SOCOPOVOA � Confecções, S. A.
Credor � AFITEX � Acabamentos Têxteis, L.da, e outro(s).

São notificados os credores da requerente SOCOPOVOA � Con-
fecções, S. A., com domicílio no Bairro de Adelino do Monte, 4490-
-016 A Ver-o-Mar, de que, por decisão de 15 de Julho de 2002, pro-
ferida nos presentes autos, foi designado o dia 7 de Outubro de
2002, pelas 10 horas, para a realização da assembleia de credores no
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edifício deste Tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do
CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recu-
peração de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 50 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c), do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus cré-
ditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e, bem
assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto
no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da
publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
18 de Abril de 2002 e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

15 de Julho de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000071404

Anúncio

Processo n.º 189/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Parametro � Cons. de Arquitectura e Engenharia, L.da

Cristina Maria Martins Baioa Monteiro Vergueiro, juíza de direito
de turno no 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de
Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida Parametro �
Cons. de Arquitectura e Engenharia, L.da, com sede na Rua do Alma-
da, 526, 3.º, esquerdo, 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 28 de Agosto de 2002.

29 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Cristina Vergueiro. �
A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira. 3000071273

Anúncio

Processo n.º 190/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Milano, Cafetaria Refeições Ligeiras, S. A.

Cristina Maria Martins Baioa Vergueiro, juíza de direito de turno no
2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida Milano, Cafeta-
ria Refeições Ligeiras, S. A., com sede na Rua da Fonte da Luz, 217,
Porto, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo 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 28 de Agosto de 2002.

29 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Cristina Vergueiro. �
A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira. 3000071270

Anúncio

Processo n.º 191/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � António Moreira Vieira e mulher, Etelvina das Dores

Oliveira.

Cristina Maria Martins Baioa Vergueiro, juíza de direito de turno no
2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos António
Moreira Vieira, residente na Rua de Ribeiro de Sousa, 119, 1.º, Por-
to, e Etelvina das Dores Oliveira, residente na Rua de Ribeiro de
Sousa, 119, 1.º, Porto, 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, 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
que entendam como mais idóneo com vista à designação no pro-
cesso.

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Agosto de 2002.

29 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Cristina Vergueiro. �
A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira. 3000071275

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL
ALENTEJANO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foi requisitado à
Comissão de Coordenação da Região Alentejo, pelo período de um
ano e prorrogável até ao limite de três anos, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, o arquitecto assessor principal
Fernando António de Oliveira Travassos, funcionário do quadro de
pessoal daquela Comissão, com efeitos reportados a 22 de Abril de
2002, para exercer funções de administrador-delegado desta Associ-
ação de Municípios.

28 de Maio de 2002. �  O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Rogério de Sousa Brito. 1000133748

Aviso

Transferência

Torna-se público que, por meu despacho datado de 9 de Maio de
2002, foi nomeada para o lugar de assistente administrativa especi-
alista do quadro de pessoal próprio da AMLA � Associação dos
Municípios do Litoral Alentejano, a funcionária Maria da Saudade
Martins Colaço Fuschini Bizarro por transferência da Câmara Mu-
nicipal de Grândola.

A nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Maio de 2002. � Por delegação de competências do Con-
selho de Administração, o Administrador-Delegado, Fernando An-
tónio de Oliveira Travassos. 1000133746

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe, estagiário, da
carreira de arquitecto.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente do conselho de administração da AMAVE de 3 de Setem-
bro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a con-
tar da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para a admissão de um estagiário da
carreira de pessoal técnico superior, tendo em vista o provimento
de uma vaga de técnico superior de 2.ª classe, carreira de arquitecto.

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.
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1 � 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, e 265/88, de 28 de Julho.

2 � Prazo de validade � o concurso é apenas válido para a vaga
colocada a concurso e caduca com o preenchimento da mesma.

3 � Local de trabalho � Associação de Municípios do Vale do
Ave.

4 � Vencimento, condições de trabalho e regalias sociais � du-
rante o período probatório, o vencimento corresponderá ao esca-
lão 1, índice 310, e após o ingresso no quadro será o escalão 1, ín-
dice 400, da carreira técnica superior, de acordo com a escala
indiciária anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração
local.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 6871/2002,
do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local, Minis-
tério do Ambiente e do Ordenamento do Território, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 3 de Abril de 2002.

6 � Requisitos de admissão � deverão reunir, sob pena de exclu-
são, os seguintes:

6.1 � Requisitos gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

6.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Arquitectura.
7 � Métodos de selecção:

A � Prova de conhecimentos, sob forma escrita (PC);
B � Avaliação curricular (AV);
C � Entrevista profissional de selecção (EPS).

7.1 � A prova, escrita, de conhecimentos � será avaliada de 0 a
20 valores, com carácter eliminatório, não passando à fase seguinte
os concorrentes cuja classificação seja inferior a 9,5 valores. Terá a
duração de uma hora e trinta minutos, é de natureza teórico-prática,
e visa avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissio-
nais, versando alguns dos seguintes temas: Lei n.º 172/99, de 21 de
Setembro � Regime Jurídico das Associações de Municípios; Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/
2000, de 7 de Abril � Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial; Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho � Regime
Jurídico de Urbanização e Edificação; Decreto-Lei n.º 62/2000, de
3 de Maio � Regime Jurídico de Avaliação do Impacto Ambiental
dos Projectos Públicos e Privados susceptíveis de produzirem efei-
tos significativos no ambiente; Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro � Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, Lei
n.º 117/99, de 18 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio � Regime das
férias, faltas e licenças; Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
Decreto-Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 159/
2001, de 27 de Julho, e Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho �
Contratação pública.

7.2 � A classificação final (CF) será obtida de acordo com a
fórmula: CF = (PC + AV + EPS)/3, traduzindo-se numa escala de 0 a
20 valores, sendo excluídos os candidatos que obtenham uma classi-
ficação final inferior a 9,5 valores.

7.3 � Critérios para apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular (AC) e da entrevista profissional de selecção (EPS) � serão
definidos pelo júri, em reunião, de que será lavrada acta.

8 � Júri do concurso:

Presidente � vice-presidente do conselho de administração,
João Manuel Holbeche Tinoco de Faria.

Vogais efectivos:

1.º Director do Departamento Técnico, engenheiro Paulo
Jorge Barroso Queirós.

2.º Director do GAT do Ave, arquitecto António Manuel
Tentugal Valente.

Vogais suplentes:

1.º Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho,
engenheiro Manuel Travessa de Matos.

2.º Técnico superior de 2.ª classe Dr. Domingos Martins
Gonçalves.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

9 � Do estágio � o júri de acompanhamento e avaliação do
estágio tem a mesma constituição do júri do concurso, sendo o co-
ordenador do estágio o 2.º vogal efectivo.

9.1 � Duração do estágio � o estágio tem carácter probatório
com a duração de um ano automaticamente prorrogado até à data
de posse na categoria de ingresso, caso o estagiário seja aprovado
com média não inferior a 14 valores, sendo, nesse caso, provido
definitivamente no lugar de técnico superior de 2.ª classe � carrei-
ra de técnico superior.

9.2 � Classificação final do estágio � a classificação do estágio
é obtida através da média aritmética resultante da classificação de
serviço atribuída ao estágio e da classificação atribuída ao relatório
final a apresentar pelo estagiário (com a entrega do relatório no
prazo de oito dias úteis após a conclusão do mesmo).

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deve-
rão ser formalizadas mediante requerimento a solicitar a admis-
são ao concurso, dirigido ao presidente do conselho de adminis-
tração, podendo ser entregues pessoalmente na secretaria da
AMAVE, ou remetidas pelo correio, registadas e com aviso de
recepção, expedidas até ao termo do prazo fixado, para a Asso-
ciação de Municípios do Vale do Ave, Rua do Capitão Alfredo
Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães, dele devendo constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço emissor, número fiscal de contribuinte, naturalida-
de, nacionalidade, situação militar, residência, código pos-
tal e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a publicação do

presente aviso (data do Diário da República, número e
respectiva série);

d) Identificação do concurso;
e) Quaisquer outros elementos, por meio de declaração autó-

noma, ou circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal.

10.1 � Os requerimentos deverão ser instruídos, sob pena de
exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia autenticada do bilhete de identidade e do número
fiscal de contribuinte;

b) Documento autêntico ou fotocópia autenticada do compro-
vativo das habilitações literárias;

c) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado pelo re-
querente;

d) Os documentos comprovativos dos requisitos gerais referi-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, são dispensados
temporariamente, desde que os candidatos declarem no res-
pectivo requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos enumerados nas ci-
tadas alíneas.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descrever, a apresentação
dos documentos comprovativos das suas declarações.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão, independentemente do procedimento criminal nos
termos da lei penal.

13 � Publicitação � a exclusão de candidatos será notificada, de
acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho (por ofício registado quando o número de candidatos for infe-
rior a 100 ou por aviso no Diário da República, 3.ª série, se o nú-
mero de candidatos for igual ou superior a 100). De igual forma a
lista de classificação final será publicada, nos termos do n.º 1 do
artigo 40.º do referido diploma legal.

14 � Lista de candidatos/locais de afixação � a fixação da rela-
ção de candidatos e lista de classificação final, será afixada no átrio
do edifício da Associação de Municípios do Vale do Ave, Rua do
Capitão Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães.

15 � O local, data e hora, destinados à aplicação dos métodos de
selecção, serão transmitidos aos candidatos, nos termos e nas for-
mas previstas na lei, sendo que a notificação para a prestação das
provas de conhecimentos será efectuada por ofício registado, se o
número de candidatos for inferior a 100, ou publicação de aviso no
Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos for igual
ou superior a 100.

3 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Alberto Castro Fernandes. 1000133852
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Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe estagiário da
carreira de técnico superior jurista.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente do conselho de administração da AMAVE de 3 de Setem-
bro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a con-
tar da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para a admissão de um estagiário da
carreira de pessoal técnico superior, tendo em vista o provimento
de uma vaga de técnico superior de 2.ª classe, carreira de técnico
superior jurista.

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

1 � 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, e 265/88, de 28 de Julho.

2 � Prazo de validade � o concurso é apenas válido para a vaga
colocada a concurso e caduca com o preenchimento da mesma.

3 � Local de trabalho � Associação de Municípios do Vale do
Ave.

4 � Vencimento, condições de trabalho e regalias sociais � du-
rante o período probatório, o vencimento corresponderá ao esca-
lão 1, índice 310, e após o ingresso no quadro será o escalão 1, ín-
dice 400, da carreira técnica superior, de acordo com a escala
indiciária anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração
local.

5 � Conteúdo funcional � funções consultivas, de natureza jurí-
dica, nas diversas áreas de actuação da associação de municípios,
elaborando estudo, informação ou parecer, verbal ou escrito, na
apreciação de questões concretas face à interpretação e aplicação
do direito.

6 � Requisitos de admissão � deverão reunir, sob pena de exclu-
são, os seguintes:

6.1 � Requisitos gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

6.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Direito,
atento o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
ex vi Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Métodos de selecção:

A � Prova de conhecimentos, sob forma escrita (PC);
B � Avaliação curricular (AV);
C � Entrevista profissional de selecção (EPS).

7.1 � A prova, escrita, de conhecimentos � será avaliada de 0 a
20 valores, com carácter eliminatório, não passando à fase seguinte
os concorrentes cuja classificação seja inferior a 9,5 valores. Terá a
duração de uma hora e trinta minutos, é de natureza teórico-prática
e visa avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissio-
nais, versando alguns dos seguintes temas: Constituição da República
Portuguesa; Autarquias locais, atribuições, competências e funciona-
mento dos seus órgãos � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, e Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
ro; Regime Jurídico das Associações de Municípios de Direito Públi-
co � Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro; Código do Procedimento
Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, Lei
n.º 65/93, de 26 de Agosto, Lei n.º 8/95, de 29 de Março, Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e Lei n.º 94/99, de 16 de Julho; Acesso
aos Documentos Administrativos � Lei n.º 65/93, de 28 de Agos-
to, Lei n.º 94/99, de 16 de Julho, e Lei n.º 8/95, de 29 de Março;
Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação � Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho; Código das Expropriações � Lei n.º 168/99, de 18 de Se-
tembro; Contratação pública  � Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, Decreto-Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei
n.º 159/2000, de 27 de Julho, e Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho; Regime Jurídico da Função Pública � Faltas, Férias e Licen-
ças � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio (artigo 42.º)
e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; Relação Jurídica de Em-
prego � Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei

n.º 407/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, e Lei n.º 6/92, de 29 de Abril; Recrutamento
e selecção � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho; Regime de carreiras � Decreto-Lei
n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro; Estatuto Disciplinar dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro; Carta Deontológica do Serviço Público � Resolução do
Conselho de Ministros n.º 18/93, de 17 de Março.

7.2 � A classificação final (CF) será obtida de acordo com a
fórmula: CF = (PC + AV + EPS)/3, traduzindo-se numa escala de 0 a
20 valores, sendo excluídos os candidatos que obtenham uma classi-
ficação final inferior a 9,5 valores.

7.3 � Critérios para apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular (AC) e da entrevista profissional de selecção (EPS) � serão
definidos pelo júri, em reunião, de que será lavrada acta.

8 � Júri do concurso:

Presidente � vice-presidente do conselho de administração,
João Manuel Holbeche Tinoco de Faria.

Vogais efectivos:

1.º Director do Departamento Técnico, engenheiro Paulo
Jorge Barroso Queirós.

2.º Director do GAT do Ave, arquitecto António Manuel
Tentugal Valente.

Vogais suplentes:

1.º Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho,
engenheiro Manuel Travessa de Matos.

2.º Técnico superior de 2.ª classe Dr. Domingos Martins
Gonçalves.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

9 � Do estágio � o júri de acompanhamento e avaliação do
estágio tem a mesma constituição do júri do concurso, sendo o co-
ordenador do estágio o 2.º vogal efectivo.

9.1 � Duração do estágio � o estágio tem carácter probatório
com a duração de um ano automaticamente prorrogado até à data
de posse na categoria de ingresso, caso o estagiário seja aprovado
com média não inferior a 14 valores, sendo, nesse caso, provido
definitivamente no lugar de técnico superior de 2.ª classe, carreira
de técnico superior.

9.2 � Classificação final do estágio � a classificação do estágio
é obtida através da média aritmética resultante da classificação de
serviço atribuída ao estágio e da classificação atribuída ao relatório
final a apresentar pelo estagiário (com a entrega do relatório no
prazo de oito dias úteis após a conclusão do mesmo).

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento a solicitar a admissão ao
concurso, dirigido ao presidente do conselho de administração, po-
dendo ser entregues pessoalmente na secretaria da AMAVE, ou re-
metidas pelo correio, registadas e com aviso de recepção, expedidas
até ao termo do prazo fixado, para a Associação de Municípios do
Vale do Ave, Rua do Capitão Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Gui-
marães, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço emissor, número fiscal de contribuinte, naturalida-
de, nacionalidade, situação militar, residência, código pos-
tal e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a publicação do

presente aviso (data do Diário da República, número e
respectiva série);

d) Identificação do concurso;
e) Quaisquer outros elementos, por meio de declaração autó-

noma, ou circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal.

10.1 � Os requerimentos deverão ser instruídos, sob pena de
exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia autenticada do bilhete de identidade e do número
fiscal de contribuinte;

b) Documento autêntico ou fotocópia autenticada do compro-
vativo das habilitações literárias;
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c) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado pelo re-
querente;

d) Os documentos comprovativos dos requisitos gerais referi-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, são dispensados
temporariamente, desde que os candidatos declarem no res-
pectivo requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos enumerados nas ci-
tadas alíneas.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descrever, a apresentação
dos documentos comprovativos das suas declarações.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão, independentemente do procedimento criminal nos
termos da lei penal.

13 � Publicitação � a exclusão de candidatos, será notificada,
de acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho (por ofício registado quando o número de candidatos for
inferior a 100 ou por aviso no Diário da República, 3.ª série, se o
número de candidatos for igual ou superior a 100). De igual forma a
lista de classificação final será publicada, nos termos do n.º 1 do
artigo 40.º do referido diploma legal.

14 � Lista de candidatos/locais de afixação � a fixação da rela-
ção de candidatos e lista de classificação final, será afixada no átrio
do edifício da Associação de Municípios do Vale do Ave, Rua do
Capitão Alfredo Guimarães, n.º 1, 4800-019 Guimarães.

15 � O local, data e hora, destinados à aplicação dos métodos de
selecção, serão transmitidos aos candidatos, nos termos e nas for-
mas previstas na lei, sendo que a notificação para a prestação das
provas de conhecimentos será efectuada por ofício registado, se o
número de candidatos for inferior a 100, ou publicação de aviso no
Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos for igual
ou superior a 100.

3 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Alberto Castro Fernandes. 1000133856

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de técnico superior de 2.ª classe estagiário
(área de engenharia do ambiente ou equivalente).

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente do conselho de administração da AMAVE de 3 de Se-
tembro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para a admissão de dois
estagiários da carreira de pessoal técnico superior, tendo em vis-
ta o provimento de duas vagas de técnico superior de 2.ª classe,
carreira de engenheiro.

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

1 � 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, e 265/88, de 28 de Julho.

2 � Prazo de validade � o concurso é apenas válido para as vagas
colocadas a concurso e caduca com o preenchimento das mesmas.

3 � Local de trabalho � Associação de Municípios do Vale do
Ave.

4 � Vencimento, condições de trabalho e regalias sociais � du-
rante o período probatório, o vencimento corresponderá ao esca-
lão 1, índice 310, e após o ingresso no quadro será o escalão 1, ín-
dice 400, da carreira técnica superior, de acordo com a escala
indiciária anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração
local.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no mapa I anexo ao De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

6 � Requisitos de admissão � deverão reunir, sob pena de exclu-
são, os seguintes:

6.1 � Requisitos gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Engenharia
do Ambiente ou equivalente de acordo com a alínea d) do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

7 � Métodos de selecção:

A � Prova de conhecimentos, sob forma escrita (PC);
B � Avaliação curricular (AV);
C � Entrevista profissional de selecção (EPS).

7.1 � A prova, escrita, de conhecimentos � será avaliada de 0 a
20 valores, com carácter eliminatório, não passando à fase seguinte
os concorrentes cuja classificação seja inferior a 9,5 valores. Terá a
duração de uma hora e trinta minutos, é de natureza teórico-prática
e visa avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissio-
nais, versando alguns dos seguintes temas: Decreto-Lei n.º 239/97,
de 9 de Setembro � gestão de resíduos, nomeadamente a sua reco-
lha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e elimina-
ção; Decreto-Lei n.º 62/2000, de 3 de Maio � Regime Jurídico de
Avaliação do Impacto Ambiental dos Projectos Públicos e Privados
susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente;
Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Julho (mais Directiva n.º 91/271/
CEE, de 21 de Maio), Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro,
que o rectifica parcialmente � descarga de águas residuais urbanas
nos meios aquáticos; Decreto-Lei n.º 9/99, de 15 de Junho � altera
o Decreto-Lei n.º 33/95, de 11 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 46/94,
de 22 de Fevereiro � Regime de Utilização de Domínio Hídrico;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro, e Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro � competência dos ór-
gãos autárquicos; Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janei-
ro; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 18 de
Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio � Regime das Férias, Faltas e Licen-
ças; Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, Decreto-Lei n.º 163/99,
de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho � Contratação pública; Lei
n.º 172/99, de 21 de Setembro � Regime Jurídico das Associações
de Municípios.

7.2 � A classificação final (CF) será obtida de acordo com a
fórmula: CF = (PC + AV + EPS)/3, traduzindo-se numa escala de 0 a
20 valores, sendo excluídos os candidatos que tenham obtenham uma
classificação final inferior a 9,5 valores.

7.3 � Critérios para apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular (AC) e da entrevista profissional de selecção (EPS) � serão
definidos pelo júri, em reunião, de que será lavrada acta.

8 � Júri do concurso:

Presidente � vice-presidente do conselho de administração,
João Manuel Holbeche Tinoco de Faria.

Vogais efectivos:

1.º Director do Departamento Técnico, engenheiro Paulo
Jorge Barroso Queirós.

2.º Director do GAT do Ave, arquitecto António Manuel
Tentugal Valente.

Vogais suplentes:

1.º Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho,
engenheiro Manuel Travessa de Matos.

2.º Técnico superior de 2.ª classe Dr. Domingos Martins
Gonçalves.

9 � Do estágio � o júri de acompanhamento e avaliação do
estágio tem a mesma constituição do júri do concurso, sendo o co-
ordenador do estágio o 2.º vogal efectivo.

9.1 � Duração do estágio � o estágio tem carácter probatório
com a duração de um ano automaticamente prorrogado até à data
de posse na categoria de ingresso, caso o estagiário seja aprovado
com média não inferior a 14 valores, sendo, nesse caso, provido
definitivamente no lugar de técnico superior de 2.ª classe, carreira
de técnico superior.

9.2 � Classificação final do estágio � a classificação do estágio
é obtida através da média aritmética resultante da classificação de
serviço atribuída ao estágio e da classificação atribuída ao relatório
final a apresentar pelo estagiário (com a entrega do relatório no
prazo de oito dias úteis após a conclusão do mesmo).

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento a solicitar a admissão ao
concurso, dirigido ao presidente do conselho de administração, po-
dendo ser entregues pessoalmente na secretaria da AMAVE, ou re-
metidas pelo correio, registadas e com aviso de recepção, expedidas
até ao termo do prazo fixado, para a Associação de Municípios do
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Vale do Ave, Rua do Capitão Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Gui-
marães, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço emissor, número fiscal de contribuinte, naturalida-
de, nacionalidade, situação militar, residência, código pos-
tal e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a publicação do

presente aviso (data do Diário da República, número e
respectiva série);

d) Identificação do concurso;
e) Quaisquer outros elementos, por meio de declaração autó-

noma, ou circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal.

10.1 � Os requerimentos deverão ser instruídos, sob pena de
exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia autenticada do bilhete de identidade e do número
fiscal de contribuinte;

b) Documento autêntico ou fotocópia autenticada do compro-
vativo das habilitações literárias;

c) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado pelo re-
querente;

d) Os documentos comprovativos dos requisitos gerais referi-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, são dispensados
temporariamente, desde que os candidatos declarem no res-
pectivo requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos enumerados nas ci-
tadas alíneas.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descrever, a apresentação
dos documentos comprovativos das suas declarações.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão, independentemente do procedimento criminal nos
termos da lei penal.

13 � Publicitação � a exclusão de candidatos será notificada, de
acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho (por ofício registado quando o número de candidatos for infe-
rior a 100 ou por aviso no Diário da República, 3.ª série, se o nú-
mero de candidatos for igual ou superior a 100). De igual forma a
lista de classificação final será publicada, nos termos do n.º 1 do
artigo 40.º do referido diploma legal.

14 � Lista de candidatos/locais de afixação � a fixação da rela-
ção de candidatos e lista de classificação final, será afixada no átrio
do edifício da Associação de Municípios do Vale do Ave, Rua do
Capitão Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães.

15 � O local, data e hora, destinados à aplicação dos métodos de
selecção, serão transmitidos aos candidatos, nos termos e nas for-
mas previstas na lei, sendo que a notificação para a prestação das
provas de conhecimentos será efectuada por ofício registado, se o
número de candidatos for inferior a 100, ou publicação de aviso no
Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos for igual
ou superior a 100.

3 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Alberto Castro Fernandes. 1000133858

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso

Para os efeitos se toma público que, na sequência de concursos
externos, foram nomeados os seguintes candidatos:

Albérico Pereira da Silva e Carlos Silva Santos, para dois luga-
res de motorista de pesados;

Maria Rosa Rocha de Oliveira, para o lugar de jardineiro ope-
rário.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo legal a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

Os referidos processos não estão sujeitos a visto do Tribunal de
Contas nos termos do disposto no 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.

3 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Agos-
tinho Pinto Pereira. 1000133793

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso

Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 5/88

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 5/
88, requerido por Tibério Celso Maia Ribeiro, número de identifica-
ção fiscal 193267551, residente no lugar da Cruz, da freguesia de
Freixo de Cima deste concelho, na qualidade de proprietário do lote
n.º 25 do referido alvará de loteamento, sito no lugar e freguesia
acima referidos, pelo prazo de 15 dias, contados a partir do 8.º dia
útil a seguir à publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da
República.

Finalidade do pedido: construção de um anexo com a área de 69 m2.
Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os

interessados consultar o respectivo processo administrativo (ref. 49/
01 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.

2 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armindo José
da Cunha Abreu. 1000134117

Aviso

Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 13/98

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 13/98, requerido por José Pereira de Almeida, contribuinte
n.º 142788058, residente no lugar de Ribas, freguesia de Vila Chã
deste concelho, na qualidade de proprietário do lote n.º 1 daquele
alvará de loteamento, sito no lugar e do Barreiro, da freguesia acima
referida, pelo prazo de 15 dias, contados a partir do 8.º dia útil a
seguir à publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da Re-
pública.

Finalidade do pedido: construção de um anexo com a área de
36 m2 destinado a garagem e no deslocamento do acesso automóvel
ao lote para noroeste.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo (ref. 48/
02 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.

2 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armindo José
da Cunha Abreu. 1000134116

Aviso

Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 12/84

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 12/84, requerido por Alexandre Teixeira Alves, residente em São
Martinho, freguesia de Telões deste concelho, na qualidade de pro-
prietário do lote n.º 2 daquele alvará de loteamento, sito no lugar e
freguesia acima referidos, pelo prazo de 15 dias, contados a partir
do 8.º dia útil a seguir à publicação do presente aviso na 3.ª série do
Diário da República.

Finalidade do pedido: aumento das áreas de implantação e de cons-
trução, na deslocação do polígono de implantação para oeste, na
modificação da configuração do lote e na construção de um anexo.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo (ref. 56/
02 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-
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do neste constar a identificação e o endereço dos seus autores e a
qualidade em que as apresentam.

2 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armindo José
da Cunha Abreu. 1000134115

Aviso

Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 37/76

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 contra em
discussão pública o pedido de alteração ao alvará de loteamento
n.º 37/76, requerido por Maria da Glória Teixeira de Carvalho, nú-
mero de identificação fiscal 180410768, residente no lugar da
Cumieira, da freguesia de Figueiró (Santa Cristina), deste concelho,
na qualidade de proprietário do prédio urbano, a que corresponde o
lote n.º 5 do referido alvará de loteamento, sito no lugar e freguesia
referidos, pelo prazo de 15 dias, contados a partir do 8.º dia útil a
seguir à publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da Re-
pública.

Finalidade do pedido: aumento da área de implantação e de cons-
trução, passando de 100 m2 para 120 m2 e de 200 m2 para 240 m2,
respectivamente.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo (ref. 47/
02 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.

3 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armindo José
da Cunha Abreu. 1000134118

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Aviso n.º 52/2002

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho do signatário de 22 de Julho, foi nomea-
da, por urgente conveniência de serviço a partir daquela data, Lúcia
Maria Coelho Pereira para o lugar de directora do Departamento
Administrativo e Financeiro. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

23 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio Hum-
berto Rocha de Ávila. 1000133747

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso DRH n.º 91/2002

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho pro-
ferido em 23 de Agosto de 2002, foram nomeadas jardineiras, na
sequência de concurso externo de ingresso, as candidatas: Maria
Emília Oliveira Soares e Ana Margarida Sarabando Monteiro, fican-
do posicionadas no escalão 1, índice 137.

Esta nomeação deverá produzir os seus efeitos legais no prazo de
20 dias a contar do dia da publicação no presente aviso.

23 de Agosto de 2002. � A Vereadora, Lusitana Maria Geraldes
Fonseca. 3000071323

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de operário qualificado da carreira de trolha

1 � Nos termos do 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, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara
datado de 4 de Setembro 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 provimento
de um lugar de operário qualificado da carreira de trolha.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso.

3 � Conteúdo funcional � o conteúdo do lugar a prover é o
previsto no despacho n.º 1/90, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar
posto a concurso serão desempenhadas na área do município de
Cabeceiras de Basto.

5 � Remuneração � o vencimento é o que corresponde ao lugar
posto ao concurso, a que corresponde ao índice 137 (425,15 euros),
escalão 1, e as condições de trabalho e as regalias sociais são as
genericamente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Legislação aplicável � o concurso rege-se pelas regras cons-
tantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-
te concurso todos os candidatos que possuam os requisitos:

7.1 � Requisitos gerais � os definidos no artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, extensivo à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

7.2 � Requisitos especiais � escolaridade obrigatória de harmo-
nia com a respectiva idade, bem como possuir formação ou experi-
ência profissional de duração não inferior a dois anos.

8 � Forma e prazo:
8.1 � Prazo � 10 dias úteis a contar da data da publicação deste

aviso na 3.ª série do Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas, de

harmonia com as disposições aplicáveis pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, mediante requerimento, redigido em papel nor-
malizado de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Cabeceiras de Basto, entregue pessoalmente na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira ou remetido pelo correio com aviso de
recepção para a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Praça da
República, 4860-355 Cabeceiras de Basto, dele devendo constar: iden-
tificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identificação emis-
sor, número de contribuinte fiscal, situação militar, residência, código
postal, telefone, etc.); habilitações literárias; referência ao aviso de
abertura, identificando o número e data do Diário da República,
onde foi publicado; especificações de quaisquer outros elementos
susceptíveis de influírem na apreciação do mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal. Os candidatos são dispensados da
apresentação de documentos comprovativos dos requisitos a que se
referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, devendo declarar por sua honra, relati-
vamente a cada um deles, a situação precisa em que se encontram.

9 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados do certificado de habilitações literárias autêntico ou au-
tenticado e cópias do bilhete de identidade e cartão de contribuinte,
sob pena de exclusão.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

11 � A apresentação ou entrega de falsos documentos ou a pres-
tação de falsas declarações serão punidas nos termos da lei.

12 � Métodos de selecção:
12.1 � Prova teórico-prática de conhecimentos (PC). A pro-

va de conhecimentos de natureza teórica assume a forma oral.
São eliminados os candidatos que obtenham pontuação inferior a
9,5 valores.

A prova teórica versa sobre as seguintes matérias:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administra-
ção central, regional e local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Carta deontológica do serviço público � Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 18/93, publicada no Diário da República,
1.ª série-B, n.º 64, de 17 de Março;

Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações posteriores).

A prova prática de conhecimentos destina-se a avaliar os conhe-
cimentos profissionais dos candidatos exigidos para o exercício da
função e consistirá, mais concretamente, em levantar uma parede
em tijolos e rebocá-la em ambas as faces.

12.2 � Na entrevista profissional de selecção (EP) pretende-se
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
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ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, definindo-se
os seguintes critérios: preocupação pela valorização e actualização
profissionais; capacidade de iniciativa; experiência profissional;
motivação para a função. Para cada candidato será elaborada uma
ficha individual e cada critério da entrevista a considerar será pon-
tuado com os níveis 2, 3, 4 e 5.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta das reuniões do
júri, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

14 � A classificação final, e ordenamento dos candidatos, será
expressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética
simples das classificações obtidas em cada uma das provas atrás re-
feridas.

15 � Na classificação final serão considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

16 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

17 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
designadamente nos artigos 34.º e 40.º

18 � Quotas de emprego � nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal. Estes devem declarar no
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunica-
ção/expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos dos
artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

19 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Jorge Agostinho Borges Machado, vereador
a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Engenheiro Luís Cabral de Almeida Summavielle, chefe de
divisão da Divisão de Ambiente e Vias, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos;

António Martins Teixeira, encarregado-geral.

Vogais suplentes:

Arquitecta Albertina Paula Carvalho Novais, chefe de di-
visão da Divisão de Edifícios e Espaços Urbanos;

Dr. José Miguel de Araújo Pereira, chefe de divisão da
Divisão Administrativa e Financeira.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Barroso de Almeida Barreto. 1000133737

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar da categoria de transportes colectivos do grupo
de pessoal auxiliar.

1 � Nos termos do 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, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara
datado de 4 de Setembro 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 provimento
de um lugar da categoria de transportes colectivos do grupo de pes-
soal auxiliar.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso.

3 � Conteúdo funcional � o conteúdo do lugar a prover é o
previsto no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar
posto a concurso serão desempenhadas na área do município de
Cabeceiras de Basto.

5 � Remuneração � o vencimento é o que corresponde ao lugar
posto ao concurso, a que corresponde ao índice 169 (524,46 euros),
escalão 1, e as condições de trabalho e as regalias sociais são as
genericamente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Legislação aplicável � o concurso rege-se pelas regras cons-
tantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-
te concurso todos os candidatos que possuam os requisitos:

7.1 � Requisitos gerais � os definidos no artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, extensivo à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

7.2 � Requisitos especiais � os constantes na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alte-
rado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro � escola-
ridade obrigatória de harmonia com a respectiva idade e carta de
condução adequada.

8 � Forma e prazo:
8.1 � Prazo � 10 dias úteis a contar da data da publicação deste

aviso na 3.ª série do Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas, de

harmonia com as disposições aplicáveis pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, mediante requerimento, redigido em papel nor-
malizado de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Cabeceiras de Basto, entregue pessoalmente na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira ou remetido pelo correio com aviso de
recepção para a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Praça da
República, 4860-355 Cabeceiras de Basto, dele devendo constar: iden-
tificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identificação emis-
sor, número de contribuinte fiscal, situação militar, residência, código
postal, telefone, etc.); habilitações literárias; referência ao aviso de
abertura, identificando o número e data do Diário da República onde
foi publicado; especificações de quaisquer outros elementos susceptí-
veis de influírem na apreciação do mérito ou de constituírem mo-
tivo de preferência legal. Os candidatos são dispensados da apresen-
tação de documentos comprovativos dos requisitos a que se referem
as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, devendo declarar por sua honra, relativamente a cada
um deles, a situação precisa em que se encontram.

9 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados do certificado de habilitações literárias autêntico ou au-
tenticado e cópias dos bilhete de identidade, cartão de contribuinte
e carta de condução, sob pena de exclusão.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

11 � A apresentação ou entrega de falsos documentos ou a pres-
tação de falsas declarações serão punidas nos termos da lei.

12 � Métodos de selecção:
12.1 � Prova teórico-prática de conhecimentos (PC). A prova de

conhecimentos de natureza teórica assume a forma oral. São elimina-
dos os candidatos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores.

A prova teórica versa sobre as seguintes matérias:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administra-
ção central, regional e local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Carta deontológica do serviço público � Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 18/93, publicada no Diário da República,
1.ª série-B, n.º 64, de 17 de Março;

Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações posteriores).

A prova prática de conhecimentos destina-se a avaliar os conhe-
cimentos profissionais dos candidatos exigidos para o exercício da
função e consistirá na condução de uma viatura da categoria em causa,
tendo em atenção a comodidade e segurança das pessoas e ainda as
condições da via e estado do veículo. O motorista durante a prova
demonstrará os conhecimentos das regras da boa condução, assim
como a legislação em vigor no que se refere ao Código da Estrada.

12.2 � Na entrevista profissional de selecção (EP) pretende-se
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, definindo-se
os seguintes critérios: preocupação pela valorização e actualização
profissionais; capacidade de iniciativa; experiência profissional;
motivação para a função. Para cada candidato será elaborada uma
ficha individual e cada critério da entrevista a considerar será pon-
tuado com os níveis 2, 3, 4 e 5.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta das reuniões do
júri, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.
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14 � A classificação final, e ordenamento dos candidatos, será ex-
pressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética sim-
ples das classificações obtidas em cada uma das provas atrás referidas.

15 � Na classificação final serão considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

16 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

17 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
designadamente nos artigos 34.º e 40.º

18 � Quotas de emprego � nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal. Estes devem declarar no
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunica-
ção/expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos dos
artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

19 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Jorge Agostinho Borges Machado, vereador
a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Engenheiro Luís Cabral de Almeida Summavielle, chefe de
divisão da Divisão de Ambiente e Vias, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

António Martins Teixeira, encarregado-geral.

Vogais suplentes:

Arquitecta Albertina Paula Carvalho Novais, chefe de di-
visão da Divisão de Edifícios e Espaços Urbanos.

Dr. José Miguel de Araújo Pereira, chefe de divisão da
Divisão Administrativa e Financeira.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Barroso de Almeida Barreto. 1000133734

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso com vista ao provimento
de um lugar de cantoneiro de limpeza (grupo de pes-
soal auxiliar).

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por meu despacho de 23 de Agosto de 2002, foi no-
meado Luís Alberto Fernandes Cândido, classificado em 7.º lugar no
concurso em epígrafe, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 73, de 27 de Março de 2002.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

23 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Fernando
Manuel Tinta Ferreira. 1000133751

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Edital n.º 21/2002

Loteamento urbano

Discussão pública

Fernando Sousa Caeiros, presidente da Câmara Municipal de Castro
Verde:

Torna público, para cumprimento do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-

terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
e em conformidade com a deliberação tomada em reunião camarária
realizada no dia 22 de Agosto do corrente ano, irá decorrer o perí-
odo de discussão pública do loteamento urbano, sito nas Ruas de
Castro e 1.º de Maio, na estação de Ourique, freguesia e concelho de
Castro Verde, para constituição de sete lotes, destinados a habita-
ções unifamiliares, requerido por José Fernando Limão Sobral de
Vilhena, residente na Urbanização Jardim dos Pinheiros,
lote 29 Montenegro, Faro.

O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da
data de publicação do presente edital no Diário da República e de-
correrá pelo período de 15 dias.

Os interessados poderão consultar o projecto de loteamento na
Secção Técnica Administrativa durante o horário normal de expedi-
ente.

As observações, reclamações ou sugestões, que eventualmente ve-
nham a ser apresentadas no local de consulta, devem ser formuladas
através de requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Castro Verde, expondo fundamentadamente as suas razões de
defesa contra as providências que prejudiquem os seus interesses le-
gítimos em particular o de propriedade. Não serão consideradas as
reclamações, sugestões, observações ou pedidos de esclarecimento
apresentados fora do prazo acima estabelecido.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

23 de Agosto de 2002 � O Presidente da Câmara, Fernando Sousa
Caeiros. 1000133808

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

Aviso

Concurso externo para provimento de um lugar de téc-
nico superior na área de engenharia zootécnica � es-
tagiário.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara proferido em 19 de Agosto de 2002, foi decidido
abrir o concurso em epígrafe, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República, nos termos
dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

1 � O concurso processa-se ao abrigo dos Decretos-Leis n.os 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 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado 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 Ou-
tubro.

2 � O concurso é válido somente para a vaga posta a concurso.
3 � As funções correspondentes ao lugar de estágio de engenha-

ria zootécnica são as seguintes: fomento da pecuária no concelho de
Celorico de Basto, em estreita colaboração com a Zona Agrária de
Celorico de Basto e Associações de Agricultores; apoio técnico à
elaboração de candidaturas dos agricultores, na área da pecuária; apoio
técnico aos criadores de gado do sector leiteiro, fomentando o
associativismo e a criação de instalações adequadas para a recolha e
conservação de leite; informação sobre o Sistema Nacional de Iden-
tificação e Registo de Bovinos; emissão de pareceres sobre poluição
de efluentes (instalações pecuárias, industriais ou outras); prepara-
ção e encaminhamento de pedidos de subsídios ao INCA e IFADAP;
criação de um certificado de qualidade para os produtos do conce-
lho; apoio à organização das feiras de gado e à criação de parques de
maneio para pequenos ruminantes; apoio à elaboração de candidatu-
ras para electrificações rurais, regadios tradicionais e caminhos agrí-
colas e ou rurais; ordenamento cinegético do concelho de Celorico
de Basto e apoio à gestão da Zona de Caça Municipal de Celorico de
Basto; elaboração de planos locais de preservação da fauna do con-
celho em vias de extinção; apoio à instalação da Quinta de Agra e
organização de visitas guiadas; apoio ao desenvolvimento local em
meio rural

4 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos habilitados com licenciatura na área de Engenharia
Zootécnica.

4.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

4.2 � Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, poderão candidatar-se indivíduos com defi-
ciência, declarando no requerimento de admissão sob compromisso
de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência,
assim como indicar no requerimento de admissão as respectivas ca-
pacidades de comunicação e expressão.
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É dispensada a apresentação imediata de documentos comprovati-
vos dessa mesma deficiência.

5 � O método de selecção a utilizar será o de prova oral de co-
nhecimentos e de avaliação curricular.

5.1 � A prova oral de conhecimentos tem como objectivo de-
terminar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva
e sistemática, as capacidades e aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos por comparação com os requisitos do conteúdo funcio-
nal. Na avaliação das aptidões pessoais e profissionais serão ponde-
rados os seguintes parâmetros:

R = responsabilidade e sentido de organização;
CI = capacidade de iniciativa;
I = interesse e motivação profissional;
C = conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional

do lugar a prover.

5.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular constam de actas de reunião do júri do concurso, sendo facul-
tadas aos candidatos sempre que solicitadas.

5.3 � Classificação final � para a elaboração da lista classifica-
tiva será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final dos
concorrentes resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 POC + AC

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
POC = prova oral de conhecimentos.

6 � Formalização das candidaturas � as candidaturas serão for-
malizadas mediante requerimento, de formato A4, ou em impresso
próprio a adquirir na Secção de Recursos Humanos da Câmara Muni-
cipal, o qual será dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Celorico de Basto, Praça do Cardeal D. António Ribeiro, 4890-
-220 Celorico de Basto, dentro do prazo atrás indicado, dele deven-
do constar a identificação completa dos candidatos, bem como a iden-
tificação do concurso a que se candidata.

6.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado dos seguintes documentos, sob a pena de exclusão, na falta
destes, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuin-

te.

6.2 � É dispensada inicialmente aos candidatos a apresentação
dos documentos referidos no n.º 4.1 deste aviso, à excepção do cons-
tante na alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, desde que para tal declarem, sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos.

7 � As listas de admissão e classificação final dos candidatos serão
afixadas no átrio do edifício dos Paços do Concelho e enviadas aos
concorrentes em carta registada com aviso de recepção, nos termos
dos artigos 34.º e 40.º do diploma acima referido.

8 � As provas do concurso serão realizadas em data, hora e local
a comunicar aos interessados, através de ofício registado, aquando
da afixação da lista dos candidatos admitidos e excluídos a concurso.

9 � A remuneração é a correspondente ao índice 310,
962,02 euros.

10 � O local de trabalho situa-se no município de Celorico de
Basto.

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.

11 � Constituição do júri:

Presidente � vereador Dr. Joaquim Monteiro da Mota e Silva,
substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal su-
plente.

Vogais efectivos:

O director de Departamento de Planeamento e Serviços
Sócio-Culturais, José António Peixoto Lima, e o chefe
de Divisão Administrativa, António Maria da Silva An-
drade.

Vogais suplentes:

O vereador António Manuel Marinho Gomes e a chefe de
Divisão dos Serviços Sócio-Culturais, Dr.ª Maria José
Teixeira Marinho.

21 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000133802

CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES

Aviso

Concurso externo para provimento de um lugar
de técnico superior estagiário na área de engenharia civil

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 29 de Agosto de 2002, e no uso da competência que me é
conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e em cumprimento 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, foi admi-
tida a estágio, com precedência de concurso, e pelo período de um
ano, em regime de contrato administrativo de provimento, Cidália
Cristina Fonseca Mendes na carreira de técnico superior de 2.ª clas-
se � engenheira civil, com o vencimento de 962,02 euros, índi-
ce 310, escalão 1.

O prazo para a celebração do contrato administrativo de provi-
mento é de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso.

29 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Pereira Pinto. 1000134133

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, torna-se público que, por meu
despacho de 22 de Agosto de 2002, no uso da competência que me
confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
reclassifiquei profissionalmente, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 7.º
e n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, Maria José Gomes dos Santos Fernandes, auxiliar
administrativo, para a categoria de assistente administrativo, da
carreira de assistente administrativo, do grupo de pessoal adminis-
trativo, onde ficou posicionada no escalão 1, índice 192, do actual
sistema retributivo.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Agosto de
2002.

A funcionária deverá proceder à aceitação do lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

(Nomeação isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando
Pinto Lopes. 1000133867

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso

Concurso externo de ingresso para o provimento de dois
lugares da carreira de assistente administrativo, da
categoria de assistente administrativo, integrada no
grupo de pessoal administrativo, do quadro de pesso-
al da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

1 � Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção confe-
rida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação com a
alínea a) do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se
torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal
de 29 de Abril de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso para o provimento de dois luga-
res da carreira de assistente administrativo, da categoria de assisten-
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te administrativo, integrada no grupo de pessoal administrativo, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, a que
corresponde o escalão 1, índice 192, do sistema retributivo dos fun-
cionários e agentes da Administração Pública.

2 � O presente concurso reger-se-á pelo Decreto-Lei n.º 247/87,
de 17 de Junho; Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio; Decreto-Lei n.º 23/2002, de 1 de Fe-
vereiro; Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e demais legis-
lação complementar.

3 � Nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, para efeitos de utilização da reserva de recrutamento, foi
consultado o Centro de Estudos e Formação Autárquica que, através
do seu ofício n.º 0247, de 3 de Julho de 2002, remeteu à Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova cópia da declaração de aceitação de lugar
de assistente administrativo por parte dos diplomados Paulo Jorge
Tiago e Manuel Filipe Lopes dos Santos Luís.

4 � O concurso é válido para as vagas indicadas, esgotando-se o
mesmo com o seu preenchimento.

5 � Local de trabalho � área do município de Idanha-a-Nova.
6 � Conteúdo funcional � o que consta no n.º 1 da alínea c) do

Despacho n.º 38/88, do Secretário de Estado da Administração Lo-
cal e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989, e Decreto Regula-
mentar n.º 20/85, de 1 de Abril.

7 � São requisitos de admissão � a este concurso podem con-
correr os candidatos que, até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

7.1 � Gerais de admissão (constantes 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 habilitações literárias e ou profissionais legalmente

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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.

7.2 � Requisitos especiais � o constante na alínea b) do n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho (indivíduos habili-
tados com 11.º ano de escolaridade ou equivalente).

Para efeitos de candidatura, os interessados deverão apresen-
tar, até final do prazo de abertura do concurso, requerimento
escrito, dirigido ao presidente da Câmara, o qual, bem como a
documentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pes-
soalmente na Divisão Administrativa e Financeira e Patrimonial
da Câmara Municipal, ou a remeter pelo correio, por carta regis-
tada com aviso de recepção, endereçado à Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova, Largo do Município, 6060-163 Idanha-a-Nova,
considerando-se entregues dentro do prazo os requerimentos cujo
aviso de recepção tenha sido expedido até ao termo do prazo
fixado para a sua apresentação.

Do requerimento devem constar os seguintes elementos: nome
completo, profissão, estado civil, data de nascimento, filiação, na-
cionalidade, naturalidade, residência (indicar rua, número de polícia,
andar e código postal, número de telefone), número e data do bilhe-
te de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número fis-
cal de contribuinte, o concurso a que se candidata, com identifica-
ção do mesmo, mediante referência ao número e data do Diário da
República onde se encontra publicado o presente aviso.

8 � O requerimento deverá ser acompanhado da seguinte docu-
mentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, detalhado, devidamente datado e assina-

do, anexando fotocópia dos documentos comprovativos dos
elementos dele constantes;

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

9 � Os requerimentos de admissão terão, obrigatoriamente, sob
pena de exclusão, de ser acompanhados dos documentos compro-

vativos dos requisitos a que se refere o n.º 7.1 do presente aviso. Os
documentos mencionados nas alíneas a), b), d), e) e f) do número
atrás referido, poderão ser dispensados caso os candidatos declara-
rem nos requerimentos de admissão, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relati-
vamente a cada um desses requisitos.

Caso o requerimento não seja entregue pelo próprio mediante
apresentação do bilhete de identidade, a assinatura do mesmo reque-
rimento deverá ser sujeita a reconhecimento notarial

Os candidatos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, deverão, para efeitos de admissão a concurso, declarar
ainda no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o
estipulado no artigo 6.º do mesmo diploma.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que os candidatos descreveram
nos respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos com-
provativos das suas declarações.

11 � A selecção dos candidatos será feita mediante a aplicação
dos seguintes métodos: prova escrita de conhecimentos gerais e prova
escrita de conhecimentos específicos. A prova escrita de conheci-
mentos gerais e a prova escrita de conhecimentos específicos são
eliminatórias de per si.

O ordenamento dos candidatos, pela aplicação dos referidos mé-
todos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores considerando-se
excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 va-
lores, considerando-se, como tal, por arredondamento, as classifica-
ções inferiores a 9,5 valores. O ordenamento dos candidatos será
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PECG + PECE

2
em que:

CF = classificação final;
PECG = prova escrita de conhecimentos gerais;
PECE = prova escrita de conhecimentos específicos.

11.1 � O programa da prova escrita de conhecimentos incidirá
sobre o respectivo conteúdo funcional e ainda sobre a seguinte legis-
lação:

Constituição da República Portuguesa;
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 6/96,

de 31 de Janeiro);
Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes

da Administração Central, Regional e Local (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 70-A/2000, de 5 de
Maio);

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

Lei das Finanças Locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto).

11.2 � A prova escrita de conhecimentos gerais desenrolar-se-á
numa só fase, com a duração de uma hora, e será pontuada numa
escala de 0 a 20 valores de acordo com o seguinte critério:

Resposta muito correcta � 17 a 20 valores;
Resposta correcta � 11 a 16 valores;
Resposta pouco correcta � 4 a 10 valores.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classifica-
ção inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredonda-
mento, as classificações inferiores a 9,5 valores.

A prova escrita de conhecimentos gerais incidirá sobre as matéri-
as constantes no presente aviso, designadamente, os temas relativos
aos direitos e deveres da função pública e à deontologia profissional.

11.3 � A prova escrita de conhecimentos específicos desenro-
lar-se-á numa só fase, com a duração de uma hora, e será pontuada
numa escala de 0 a 20 valores de acordo com o seguinte critério:

Resposta muito correcta � 17 a 20 valores;
Resposta correcta � 11 a 16 valores;
Resposta pouco correcta � 4 a 10 valores.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classifica-
ção inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredonda-
mento, as classificações inferiores a 9,5 valores.

A prova escrita de conhecimentos específicos incidirá sobre as
matérias constantes no presente aviso.
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12 � Nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, o provimento definitivo na categoria de assis-
tente administrativo fica condicionado à aprendizagem durante o
período probatório, devidamente comprovada pelo respectivo ser-
viço do tratamento do texto.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova escrita de
conhecimentos gerais e da prova escrita de conhecimentos específi-
cos, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, e respectiva fundamentação, constam de
actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.

14 � O local, data e hora de prestação de provas serão comuni-
cados aos candidatos com a devida antecedência, através de carta
registada com aviso de recepção.

15 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão afixadas, para consulta, no placard
do edifício dos Paços do Município de Idanha-a-Nova, de harmonia
com o estipulado nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos de admissão serão punidos nos termos da lei penal.

17 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação final
dos candidatos resultará da aplicação dos critérios constantes na
alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro.

18 � Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, o júri será assim constituído:

Presidente � Armindo Moreira Palma Jacinto, vereador da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

Vogais efectivos:

Dr. Alcino Milheiro Costa e Silva, secretário do Governo
Civil de Castelo Branco; e Fernanda da Conceição Ferrer
Creado Botelho, chefe da Divisão Administrativa, Finan-
ceira e Patrimonial da Câmara Municipal de Idanha-a-
-Nova, em regime de substituição.

Vogais suplentes:

Rui Filipe Leal Baptista de Simas Pinheiro, técnico de
contabilidade e administração da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova; e Alexandre Manuel Antunes Fernan-
des, técnico de informática de grau 1 da Câmara Muni-
cipal de Idanha-a-Nova.

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

3 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Álvaro José
Cachucho Rocha. 1000134110

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso

Dr. José Inácio Marques Eduardo, presidente da Câmara Municipal
de Lagoa (Algarve):

Faz saber que, para cumprimento do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redac-
ção que lhe foi conferida 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, e em conformidade com a deliberação tomada em
reunião camarária realizada no dia 28 de Agosto de 2002, irá decor-
rer o período de discussão pública relativo ao pedido de licencia-
mento de operação de loteamento a emitir a favor de Inter-Corveta,
L.da, de acordo com o projecto de loteamento que integra os ele-
mentos constantes no n.º 4 do citado artigo 22.º

O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República e de-
correrá pelo período de 15 dias.

Os interessados poderão consultar o projecto de loteamento na
Secção de Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal, durante o
horário normal de expediente

As observações, reclamações ou sugestões a apresentar deverão
ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa, formula-
das por escrito e apresentadas na Secção de Obras e Urbanismo desta
Câmara Municipal.

28 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo 1000133797

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 431/2002

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da vice-
-presidente, no impedimento do presidente da Câmara, datado de
30 de Julho de 2002, foram reclassificados definitivamente, nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, aplicável à autarquia local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, nos lugares que abaixo se indicam, os seguintes
funcionários, que vinham exercendo essas funções em comissão de
serviço extraordinária, desde 29 de Janeiro de 2002:

Armando Manuel Ramos Guerreiro, operário principal (opera-
dor de estações elevatórias, de tratamento ou depuradoras);

António José Pinto dos Santos, operário (calceteiro);
Joaquim Fernandes Marques, operário (jardineiro);
Eurico Rosado Duarte, motorista de transportes colectivos;
José Filipe Torrado Gomes, operário principal (marceneiro);
José António da Luz, operário principal (marceneiro);
Manuel Leandro Silva Duarte, encarregado de parques de má-

quinas, parques de viaturas automóveis ou de transportes;
Manuel António Correia, operário (electricista);
Paulo Jorge do Carmo Cançado, fiscal de serviços de higiene e

limpeza;
Lúcia do Carmo Nunes Cravinho, assistente administrativo;
Maria José Marreiros Duarte Correia, telefonista;
Fernando José dos Santos Muchacho, fiel de armazém;
Dina Maria dos Santos, impressor de artes gráficas;
Maria Célia Marreiros Vieira, operador de reprografia.

Os funcionários António Joaquim Firme Moreira e António José
Marreiros dos Santos, que vinham exercendo as funções de operário
(pintor) e operário (electricista), respectivamente, regressaram aos
lugares de origem, ou seja, à categoria de operário (operador de es-
tações elevatórias, de tratamento ou depuradoras), por não terem
revelado aptidão para as funções que vinham desempenhando em
comissão de serviço extraordinária desde 29 de Janeiro de 2002.

28 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000133865

Aviso n.º 432/2002

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidência datado de 19 de Julho de 2002, foram reclassificados
definitivamente, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à autarquia local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, nos lugares que abaixo
se indicam, os seguintes funcionários, que vinham exercendo essas
funções, em comissão de serviço extraordinária, desde 29 de Janeiro
de 2002:

Isabel Maria Domingos Estevens, assistente administrativo;
Pedro Miguel de Jesus Conceição, auxiliar técnico de turismo.

28 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000133866

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 158/2002-DRH

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de encarregado do grupo de pessoal operário
qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 19 de Agosto de 2002, homologuei a acta classificativa do can-
didato ao lugar de encarregado do grupo de pessoal operário qualifi-
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cado e, por despacho de 23 de Agosto do ano em curso, nomeei
para ocupar o lugar o candidato aprovado no concurso, ao qual foi
atribuída a classificação final abaixo mencionada:

Joaquim José de Oliveira Marques, 19,05 valores.

O candidato acima referido deverá aceitar o cargo no prazo de
20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

27 de Agosto de 2002. � A Presidente da Câmara, Isabel Da-
masceno Campos. 1000134124

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso

Discussão pública

Manuel Norberto de Moura Soares, vereador com delegação de com-
petências da Câmara Municipal de Marco de Canaveses:

Torna público que, para dar cumprimento ao artigo 22.º do De-
creto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por
despacho de 2 de Setembro de 2002, procede à abertura da discus-
são pública do aditamento ao alvará de loteamento n.º 36/96,
alterando as suas especificações no que se refere à alteração da
área bruta de construção dos lotes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21 e 25, bem como o número de pisos dos lotes 14, 16, 17, 18 e
19, sendo também alterada a área dos lotes 13 e 23, enquanto
que a área de implantação muda nos lotes 13 e 16 e é alterado o
número de fogos no lote 13, respeitante ao prédio sito na Quinta
da Ordem, freguesia de Fornos, concelho de Marco de Canaveses,
requerido por M2S � Construções, L.da, a partir do dia 13 de
Setembro de 2002.

O prazo para a consulta pública do loteamento urbano é de 15 dias
e poderá ser consultado todos os dias úteis, durante as horas normais
de expediente, no edifício da Câmara Municipal (Secção de Obras
Particulares) e na sede da Junta de Freguesia de Fornos.

Os interessados, ao apresentarem observações sobre este do-
cumento, poderão fazê-lo nos locais de consulta em requerimento
ou em carta dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Marco
de Canaveses, Largo de Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Cana-
veses.

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor que
vão ser afixados no lugar de estilo.

2 de Setembro de 2002. � O Vereador, com delegação de compe-
tências, Manuel Norberto de Moura Soares. 1000133864

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso SRH n.º 56/2002

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico superior de 1.ª classe

1 � Em cumprimento e para os efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e em conformidade com
o artigo 27.º daquele primeiro diploma, faz-se público que, por meu
despacho de 23 de Agosto de 2002, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República, 3.ª série, concurso interno de acesso geral para um
lugar de técnico superior de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico
superior, para exercer funções no Sector de Educação da Divisão de
Acção Social, Educação e Desporto.

2 � Os requisitos de admissão ao concurso são os seguintes:

Gerais � os enunciados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, nomeadamente:

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 e ou profissionais le-

galmente 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 para o exercício da função e ter cumprido as leis
de vacinação obrigatória;

Especiais � os mencionados no artigo 4.º, n.º 1, alínea c) do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à
administração local por força e com as adaptações constan-
tes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, nomea-
damente deter a categoria de técnico superior de 2.ª classe
na área de serviço social com, pelo menos, três anos na ca-
tegoria e classificação de serviço não inferior a Bom.

3 � Sem prejuízo do disposto no n.º 17 deste aviso, a apresenta-
ção dos documentos comprovativos dos requisitos a que aludem as
alíneas a) a f) do número anterior é dispensada desde que os candi-
datos declarem, sob compromisso de honra, no próprio requerimen-
to, a situação em que se encontram relativamente a cada um dos
referidos requisitos, conforme dispõe o artigo 31.º, n.º 2, do Decre-
to-Lei n.º 204/98, já citado.

4 � O local de trabalho é no concelho da Marinha Grande, sendo
o vencimento ilíquido de 1427,52 euros, correspondente ao escalão 1,
índice 460, do sistema retributivo da função pública, e as condições
de trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para a fun-
ção pública.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no mapa I do Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho, nomeadamente funções de investigação,
estudo, concepção e adaptação de métodos e processos cientifico-
-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia
e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, reque-
rendo uma especialização e formação básica de nível de licenciatura.

6 � O concurso é válido para o lugar colocado a concurso e
extingue-se com o preenchimento do mesmo.

7 � O júri de selecção tem a seguinte composição:

Presidente � João Paulo Fèteira Pedrosa, vereador.
Vogais efectivos:

Dr.ª Odília Jesus Duarte Fonseca Sousa, assessora da car-
reira técnica de serviço social do Centro de Saúde da
Marinha Grande, que substituirá o presidente nas suas fal-
tas e impedimentos, e Rosa Conceição Carvalho Vaz,
técnica superior de biblioteca e documentação de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Paula Isabel Moreira Maia, técnica superior de arquivo de
1.ª classe, e Maria Madalena Ferreira de Oliveira, chefe
de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos.

8 � Os métodos de selecção são os seguintes � avaliação curri-
cular, prova escrita de conhecimentos e entrevista profissional de
selecção.

9 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candida-
tos na área para que o concurso é aberto (área de serviço social),
com base na análise do respectivo curriculum vitae em cujo âmbito
serão considerados e ponderados os seguintes factores:

a) Habilitações literárias:

As exigidas � 18 valores;
Mais dos que as exigidas � 20 valores;

b) Experiência profissional � a determinação da experiência
profissional será efectuada de acordo com a seguinte fór-
mula:

=> a 3 anos e < a 6 anos � 16 valores;
=> a 6 anos e < a 10 anos � 18 valores;
=> a 10 anos � 20 valores.

Só será contabilizado o tempo de experiência profissio-
nal que se adeque às funções inerentes ao lugar colocado a
concurso.

c) Formação profissional � para determinação da formação
profissional serão avaliados os cursos que pela sua natureza
técnica acrescem à habilitação base ou outras acções de
formação profissional, com ou sem avaliação, em que o
concorrente tenha participado como formando, devidamente
comprovadas e que estejam ligadas com a área funcional do
lugar a prover.
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(*) São consideradas acções com interesse específico as que se situam em áre-
as directamente relacionadas com a categoria a prover.

(**) São consideradas acções com interesse complementar as que, com alguma
conexão com as áreas da categoria a prover, não incidam sobre matérias directa-
mente ligadas àquelas.

Este factor não pode ser superior a 20 valores.
10 � A prova escrita de conhecimentos é constituída por duas

partes:

1.ª parte � conhecimentos gerais, relativa a direitos e deveres
da função pública, quadro de competências e regime jurídico
do funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesi-
as, procedimento administrativo e modernização administra-
tiva e Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal da
Marinha Grande, sendo indicada a seguinte bibliografia:

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

Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agen-
tes da Administração Pública, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio (artigo 42.º,
n.os 2 e 3).

Quadro de competências e regime jurídico do funcionamen-
to dos órgãos dos municípios e das freguesias, aprovado
pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro.

CPA � Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro,
e suas alterações operadas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro, nomeadamente na parte respeitante a
princípios gerais, fundamentação dos actos administra-
tivos, direito à informação, audiência prévia dos inte-
ressados e notificações.

Modernização Administrativa, aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março.

Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal da Mari-
nha Grande, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, apêndice n.º 164/2000, de 5 de Dezembro.

2.ª parte � relativa a matérias previstas no currículo escolar
correspondente às habilitações exigidas.

A prova de conhecimentos tem a duração de duas horas e trinta
minutos e é classificada de 0 a 20 valores.

11 � O sistema de classificação final e a respectiva fórmula clas-
sificativa, expressa de 0 a 20 valores, é efectuada de acordo com a
seguinte fórmula:

CF =
 HL + EP + FP + PEC + EPS

5
em que:

CF = classificação final;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

As designações HL, EP e FP constituem factores de ponderação
da avaliação curricular.

12 � Consideram-se não aprovados os candidatos que na classifi-
cação final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, o respectivo sistema de classificação final e a respectiva
fórmula classificativa constarão de actas de reuniões do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos que as solicitem
na Secção de Recursos Humanos.

Tipo de acção de formação

Cursos com interesse especí-
fico (*).

Curso com interesse comple-
mentar (**).

3

1,5

4

2

2 dias
5 dias

1

0,5

5

2,5

6 dias
14 dias

15 dias
30 dias

> 30
dias

Duração de cada acção de formação

1 dia

2

1

14 � Em caso de igualdade de classificação aplicar-se-á o previs-
to no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � O provimento do lugar é feito por nomeação.
16 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento em folha de papel normalizado, ou em impresso próprio
fornecido pelos serviços, dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal da Marinha Grande, podendo ser remetido pelo correio até ao
último dia do prazo estabelecido neste aviso, com aviso de recep-
ção, para a Câmara Municipal da Marinha Grande, Praça de Stephens,
2430-960 Marinha Grande, ou entregue pessoalmente na Secção de
Recursos Humanos, no edifício dos Paços do Município, devendo nele
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte e residência completa com novo có-
digo postal e contactos telefónicos);

b) Habilitações literárias e ou profissionais legalmente exigi-
das para o desempenho do cargo;

c) Os candidatos já vinculados à função pública deverão pro-
ceder à indicação da categoria que possuem, serviço a que
pertencem, natureza do vínculo, o tempo efectivo na cate-
goria, na carreira e na função pública, além da classificação
de serviço nos últimos três anos (menção qualitativa e quan-
titativa);

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis 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 do concurso se devi-
damente comprovadas;

e) Identificação do concurso mediante referência ao número
e data do presente aviso de abertura.

17 � Os candidatos devem anexar, sob pena de exclusão da can-
didatura, a seguinte documentação � curriculum vitae datado e as-
sinado, documento comprovativo das habilitações literárias e ou
profissionais (fotocópia simples de documento autêntico ou auten-
ticado por notário público � artigo 32.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/
2000, de 13 de Março), fotocópia do bilhete de identidade válido e
do cartão de contribuinte fiscal.

18 � Devem ainda apresentar fotocópias dos documentos com-
provativos de formação e experiência profissional.

19 � A falta de apresentação dos documentos comprovativos da
formação e da experiência profissionais implica a não atribuição de
pontuação nos respectivos parâmetros da avaliação curricular.

20 � Podem ainda anexar outros documentos que julguem rele-
vantes para apreciação do seu mérito.

21 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
22 � O presente concurso rege-se, nomeadamente, pelo Decre-

to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, e demais legislação, se aplicável.

23 � A lista de candidatos admitidos a que se refere o artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, já citado, será afixada na Secção de Re-
cursos Humanos, sita no edifício dos Paços do Município.

24 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
através dos meios definidos no artigo 40.º do mesmo Decreto-Lei
n.º 204/98, e afixada no placard da Secção de Recursos Humanos da
Câmara Municipal da Marinha Grande.

26 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão. 1000133753

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 77/DAF/2002

José Agostinho Gomes Correia, presidente da Câmara Municipal de
Moimenta da Beira:

Torna público que, nos termos da competência que lhe é confe-
rida pelo disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, concedeu licença sem vencimento por
90 dias, nos termos do n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-lei n.º 100/
99, de 31 de Março, ao operário qualificado, jardineiro, desta Câma-
ra Municipal, José de Sousa Marta, com efeitos a partir do dia 2 de
Setembro.

27 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, José Agosti-
nho Gomes Correia. 1000133741
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de uma
vaga de técnico superior/estagiário administração pú-
blica e autárquica.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 7 de Agosto de 2002, usando da competência que me confe-
re a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis contados a
partir da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário
com vista ao provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se, administração pública e autárquica do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de
16 de Outubro, com as respectivas alterações, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, e Decreto-Lei n.º 265/88 de
28 de Julho.

3 � O concurso é valido apenas para a vaga indicada, esgotando-
-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdos funcionais � os constantes do Despacho
n.º 20 159/2001 do Secretário de Estado da Administração Local, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223 de 25 de Setem-
bro de 2001.

5 � O local de trabalho será na área do município de
Montemor-o-Novo e ao lugar a concurso cabe o vencimento
correspondente ao índice 310, escalão 1, da respectiva categoria
nos termos da tabela de remunerações dos funcionários e agentes
da Administração 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 � licenciatura em Administração Pú-
blica e Autárquica [alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro].

6.3 � A não verificação dos requisitos previstos nos n.os 6.1 e
6.2 determina a exclusão do candidato.

7 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Montemor-o-Novo, o qual, bem como a docu-
mentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pessoalmen-
te nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, no qual deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número, data e
validade do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, número de contribuinte e residência comple-
ta);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que concorre, bem como o

número, data e série do Diário da República em que o
presente aviso foi publicado.

8 � Será ainda dispensada a apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d) e) e f) do
n.º 6 do presente aviso desde que os candidatos declarem no requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-

ção precisa em que se encontram relativamente a cada um desses
requisitos.

8.1 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer outros
elementos que considerem relevantes para apreciação do seu méri-
to, desde que devidamente comprovados.

8.2 � Os candidatos devem ainda juntar, sob pena de exclusão do
concorrente, curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do-
cumento autêntico ou autenticado, comprovativo das habilitações
literárias com indicação da média final de curso.

9 � Métodos de selecção a utilizar:
9.1 � Prova escrita de conhecimentos, com a duração de duas

horas, que incidirá sobre a seguinte legislação:

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a 1.ª alteração que lhe
foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e Declara-
ções de rectificação n.os 4/2002, de 6 de Fevereiro, e 9/2002,
de 5 de Março;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pelo Decreto-

-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedi-
mento Administrativo);

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/93, de 17 de Março
(Carta Deontológica do Serviço Público);

Constituição da República Portuguesa;
Tema de desenvolvimento na vertente autárquica.

9.2 � Avaliação curricular � os critérios de apreciação e ponde-
ração da avaliação curricular e o sistema de classificação será efec-
tuada de acordo com a seguinte fórmula:

AC =
 HL + EP + FP

3

As regras a observar na valorização dos diversos factores da ava-
liação curricular são as seguintes:

a) Habilitações literárias:

Licenciatura � 16 valores;
Pós-graduação � 18 valores;
Mestrado � 19 valores;
Doutoramento � 20 valores;

b) Experiência profissional:

Sem experiência � 10 valores;
Menos de dois anos � 12 a 14 valores;
De dois a cinco anos � 14 a 18 valores; e
Mais de cinco anos � 18 a 20 valores;

c) Formação profissional:

Acções de formação na área a concurso;
Sem acções de formação profissional � 10 valores;
Até cinco dias � 13 valores;
Cinco a vinte dias � 20 valores.

9.3 � A entrevista profissional de selecção revestirá a forma oral,
onde serão ponderados os seguintes factores:

a) Conhecimentos profissionais no domínio de temas ligados
à área funcional:

18 a 20 valores � excelente domínio;
14 a 17 valores � bom domínio;
10 a 13 valores � razoável domínio;
0 a 9 valores � fraco domínio.

b) Capacidade de iniciativa, capacidade de resolução de pro-
blemas:

Excelente capacidade � 18 a 20 valores;
Boa capacidade � 14 a 17 valores;
Razoável capacidade � 10 a 13 valores;
Fraca capacidade � 0 a 9 valores.

c) Expressão verbal e sociabilidade:

Excelente capacidade verbal e de comunicação � 18 a
20 valores;
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Boa capacidade � 14 a 17 valores;
Razoável � de 10 a 13 valores; e
Fraca � 0 a 9 valores,

sendo aplicada a seguinte fórmula:

EPS =
 CP + CI + EVS

3

9.4 � Classificação final, onde será utilizada a escala de 0 a 20 va-
lores, sendo os concorrentes classificados e ordenados pela aplica-
ção da seguinte fórmula:

CF =
 (4 × AC + 3 × PC + 3 × EPS)

10
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = provas de conhecimento;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � A relação dos candidatos admitidos ao concurso, bem como
a lista de classificação final dos concorrentes, serão afixadas, para
consulta, no edifício dos Paços do Concelho ou enviadas para publi-
cação no Diário da República, 3.ª série, de acordo com as situações
previstas nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

11 � 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.

11.1 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal, devidamente comprovada,
com o grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.

11.2 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de de-
ficiência, assim como indicar no requerimento de admissão as res-
pectivas capacidades de comunicação/expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprova-
tivo dessa mesma deficiência.

12 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � João António Abrantes Caldeira, vereador.
1.º vogal efectivo � Vanda Maria Figueira Teixeira, técnica

superior principal (economia).
2.º vogal efectivo � Helena Maria Badalinho Pires Barrenho,

técnica superior de 1.ª classe (gestão de empresas).
1.º vogal suplente � Helena Maria Freire Paixão, vereadora.
2.º vogal suplente � Francisco José Tomás Catarro, técnico

superior de 1.ª classe, jurista.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

13 � O estágio, com carácter probatório, é regulado pelo artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, conciliado com o Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e terá a duração de um ano,
automaticamente prorrogado até à data da posse na categoria de
técnico superior de 2.ª classe, caso o estagiário seja aprovado com
média não inferior a 14 valores.

14 � A classificação final do estágio será efectuada de acordo
com o n.º 3, alínea b), do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, e o júri do estágio será o mesmo que foi nomeado para
a selecção.

8 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
António Abrantes Caldeira. 1000133745

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de três lugares de auxiliar de serviços gerais

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 9 de Agosto de 2002, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias
úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento

de três lugares de auxiliar de serviços gerais do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

3 � O concurso é valido apenas para os lugares postos a con-
curso, esgotando-se com o seu preenchimento dos candidatos classi-
ficados.

4 � Conteúdos funcionais � os constantes do Despacho n.º 4/
88 da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordena-
mento do Território na alínea l) publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

5 � O local de trabalho será na área do município de
Montemor-o-Novo, e ao lugar a concurso cabe o vencimento cor-
respondente ao índice 123, escalão 1, da respectiva categoria nos
termos da Tabela de Remunerações dos Funcionários e Agentes da
Administração 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 ao presidente da Câ-
mara Municipal de Montemor-o-Novo, o qual, bem como a docu-
mentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pessoalmen-
te nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, no qual deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número, data e
validade do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, número de contribuinte e residência completa);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que concorre, bem como o

número, data e série do Diário da República em que o
presente aviso foi publicado.

8 � Será ainda dispensada a apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d) e) e f) do
n.º 6 do presente aviso desde que os candidatos declarem no requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontram relativamente a cada um desses
requisitos.

8.1 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer outros
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 a duração de uma

hora, que constará na arrumação e limpeza do Cine Teatro Curvo
Semedo e instalações anexas e arrumos de documentação na biblio-
teca.

9.2 � Classificação final � para a elaboração da lista de classi-
ficação final será adoptada a escala de 0 a 20 valores.

10 � 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.

10.1 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal, devidamente comprovada,
com o grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.

10.2 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob com-
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promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de de-
ficiência, assim como indicar no requerimento de admissão as res-
pectivas capacidades de comunicação/expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprova-
tivo dessa mesma deficiência.

11 � 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.

11.1 � A relação dos candidatos admitidos ao concurso, bem como
a lista de classificação final dos concorrentes, serão afixadas, para
consulta, no edifício dos Paços do Concelho ou enviadas para publi-
cação no Diário da República, 3.ª série, de acordo com as situações
previstas nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

12 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � João Miguel Amaro Marques, vereador.
1.º vogal efectivo � Maria Isabel Pires Mire Dores, chefe de

Divisão Sócio-Cultural.
2.º vogal efectivo � Luís Miguel Fonseca Ferreira, técnico de

1.ª classe (gestão autárquica).
1.º vogal suplente � João António Abrantes Caldeira, verea-

dor.
2.º vogal suplente � José Augusto Pinto Rasquinho Lopes,

técnico profissional principal (educação).

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

9 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
António Abrantes Caldeira. 1000133787

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/84/2002

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho
datado de 1 de Agosto de 2002, foi autorizada a requisição da técni-
ca superior principal Ana Paula Martins Fernandes da Silva, do qua-
dro da Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Terri-
tório � Norte, para esta autarquia, com início em 1 de Setembro do
corrente ano. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

30 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção. 3000071329

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 19/02

Concurso externo de ingresso para admissão de
um estagiário da carreira de técnico de informática
adjunto.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho, se encontra aberto, concurso externo de ingresso para admis-
são de um estagiário da carreira de técnico de informática adjunto
para o quadro desta Câmara Municipal, pelo prazo de 10 dias úteis,
com início no dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, 11 de Julho, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 97/2001 e Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

3 � Prazo de validade � o concurso é valido para a vaga colo-
cada a concurso.

4 � Conteúdo funcional � executa as funções mencionadas na
Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

5 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho.
6 � Vencimento � o correspondente ao escalão 1, índice 182,

actualmente fixado em 564,80 euros. As condições de trabalho e
regalias sociais são as vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes no artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.2 � Requisitos especiais � as habilitações literárias previstas
na alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de
26 de Março.

8 � Métodos de selecção � avaliação curricular, prova de co-
nhecimentos (escrita) e entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova de conhecimentos, com classificação de 0 a 20 va-
lores, terá a duração de duas horas e versará sobre os seguintes di-
plomas:

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações

introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decretos-
-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de 11 de
Agosto;

Carta Deontológica de Serviço Público, publicada no Diário da
República, 1.ª série-B, n.º 64, de 17 de Março de 1993;

Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

8.2 � A entrevista profissional de selecção, com classificação
de 0 a 20 valores, consistirá na abordagem de temas relacionados
com o lugar a prover, visando a avaliação das capacidades do
candidato face às exigências da função a desempenhar, nomeada-
mente:

Capacidade de expressão e compreensão verbal;
Experiência profissional e características ligadas à motivação e

maturidade;
Capacidade de relacionamento;
Sentido de responsabilidade;
Qualificação e perfil para o cargo;

em que:

Excepcional � 20 valores;
Muito bom � 18 valores;
Favorável � 16 valores;
Satisfatório � 14 valores;
Suficiente � 12 valores;
Razoável � 10 valores;
Insuficiente � 8 valores;
Desfavorável � 4 valores;
Não aconselhável � 0 valores.

8.3 � Avaliação curricular � será avaliada de 0 a 20 valores, onde
se ponderarão os seguintes elementos:

AC =
 HL + FP + EP

3

a) HL � habilitações literárias:

Habilitações mínimas exigidas � 18 valores;
Escolaridade superior à legalmente exigida � 20 valores.

b) FP � formação profissional relacionada com as áreas funcio-
nais do lugar posto a concurso:

Acções/cursos até uma semana � 1 ponto;
Acções/cursos até um mês � 2 pontos;
Acções/cursos de duração superior � 5 pontos.

Este factor terá sempre como base a atribuição de 10 valores a
cada candidato, não podendo nunca exceder os 20 valores.

c) EP � Para a valorização da experiência profissional será pon-
derado:

Experiência profissional superior a 3 anos � 20 valores;
Experiência profissional até 3 anos � 16 valores.

8.4 � A classificação final será obtida aplicando a seguinte fór-
mula:

CF =
 PC + EPS + AC

3
em que:

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

9 � Formalização das candidaturas � através de requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro,
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assinado pelo candidato, remetido pelo correio, com aviso de recep-
ção, até ao termo do prazo estipulado, ou entregue pessoalmente na
Secção de Pessoal desta Câmara Municipal, no qual deverão constar,
obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, esta-
do civil, residência, número e data do bilhete de identidade
e serviço de identificação que o emitiu, código postal, tele-
fone e número de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, com referência ao número e data

do Diário da República onde se encontra publicado o pre-
sente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituírem motivo de preferência
legal

10 � Os requerimento deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae, pormenorizado, datado e assinado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias, a que

se refere o n.º 7.2 deste aviso e onde conste, se possível, a
nota final do curso;

d) Documento comprovativo das habilitações profissionais
(seminários, acções de formação, etc.) dos quais constem
as suas designações, os períodos em que decorreram e a res-
pectiva duração;

e) Declaração sob compromisso de honra de que reúne os re-
quisitos gerais de admissão ao concurso e de provimento
em funções públicas previsto no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � O júri, no caso de dúvida sobre a situação que descreveram,
poderá exigir a apresentação de documentos comprovativos das suas
declarações.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos
termos da lei penal.

13 � O júri do concurso e do estágio terá a seguinte composição:

Presidente � engenheira técnica Mana Isabel Madeira Lima,
especialista de informática, grau 1, nível 2.

Vogais efectivos:

Dr.ª Joana Raquel Ferreira Vidal Pires, técnica superior de
2.ª classe.

Engenheiro Paulo José Matias Araújo, técnico superior de
1.ª classe.

Vogais suplentes:

Dr.ª Sandra Isabel de Melo Almeida, técnica superior de
2.ª classe.

Pedro Miguel da Silva Antão, técnico profissional de
2.ª classe.

Nas faltas e impedimentos do presidente do júri, será o mesmo
substituído pelo 1.º vogal efectivo.

14 � A publicitação das listas dos candidatos admitidos/excluídos
e de classificação final serão afixadas, para consulta, no edifício dos
Paços do Município e serão notificados os candidatos de acordo com
o estipulado nos artigos 33.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

15 � Nos termos do Despacho Conjunto de 1 de Março de 2000 e
em cumprimento da alínea a) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

16 � Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal.

2 de Setembro de 2002.� O Presidente da Câmara, Victor Ma-
nuel Bastos de Oliveira. 1000134134

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de seis
lugares de auxiliar dos serviços gerais do grupo de
pessoal auxiliar.

1 � Nos termos do 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, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital datado de 4 de Setembro de
2002, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, contados da
data de publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso para provimento de seis luga-
res de auxiliar dos serviços gerais, escalão 1, índice 123, do quadro
de pessoal desta Câmara Municipal.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
indicadas e caduca com o preenchimento das mesmas.

3 � Conteúdo funcional � o conteúdo dos lugares a prover é o
previsto no Despacho n.º 4/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989, da SEALOT.

4 � Legislação aplicável � o concurso rege-se pelas regras cons-
tantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

5 � Local de trabalho � em toda a área do município de Olivei-
ra do Hospital.

6 � Remuneração mensal � o vencimento é o que corresponde
aos lugares postos a concurso, a que corresponde o escalão 1, índi-
ce 123, sendo o vencimento de 381,70 euros, e as condições de tra-
balho e as regalias sociais são as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-
te concurso todos os candidatos que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � a escolaridade obrigatória de harmonia com a res-
pectiva idade.

8 � Forma e prazo:
8.1 � Prazo � 10 dias úteis a contar da data da publicação deste

aviso na 3.ª série do Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas em re-

querimento elaborado em folhas normalizadas, de cor branca ou azul,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Oli-
veira do Hospital, e entregue pessoalmente na Secção de Pessoal ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara Mu-
nicipal de Oliveira do Hospital, Apartado 149-150, 3404-958 Oliveira
do Hospital, dele devendo constar:

a) Identificação completa dos candidatos (nome, estado civil,
data de nascimento, naturalidade, filiação, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte fiscal, residência e código
postal);

b) Habilitações legalmente exigidas para o desempenho do
cargo;

c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação
do respectivo concurso, mediante a referência ao número,
série e data do Diário da República onde se encontra pu-
blicado este aviso;

d) Referência a quaisquer outros elementos que os candidatos
considerem relevantes na apreciação do seu mérito ou que
possam ser susceptíveis de constituírem critério de prefe-
rência legal.

9 � Os candidatos devem, ainda, declarar no seu requerimento,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação preci-
sa em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos a
que se referem as alíneas a), b), c), d) e f) do artigo 29.º do já citado
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, dos seguintes documentos: fotocópia do
bilhete de identidade e do cartão de contribuinte; certificados ou
outros documentos idóneos equivalentes, referentes às habilitações
de acordo com o exigido no n.º 7 supramencionado, sob pena de
exclusão na falta destes.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.
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12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos teóricos; e
b) Entrevista profissional de selecção.

13.1 � A prova de conhecimentos teóricos, de natureza escrita e
a duração de duas horas, será graduada de 0 a 20 valores e versará
sobre o seguinte, que poderá ser consultado:

Quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 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);

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, pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Deontologia do Serviço Público (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 18/93, de 17 de Março).

13.2 � A entrevista profissional de selecção, graduada de 0 a 20 va-
lores, tem por finalidade avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos, sendo considerados os seguintes factores de apreciação:

a) Sentido de iniciativa e responsabilidade;
b) Motivação para a função;
c) Interesse pela valorização; e
d) Actualização profissional.

13.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação nos
métodos de selecção constam da acta da reunião do júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

14 � Classificação final � a classificação e ordenamento dos
candidatos será expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da
média aritmética simples das classificações obtidas em cada uma das
provas atrás referidas.

15 � Na classificação final serão considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se como tal as classificações inferiores a 9,50 valores.

16 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

17 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 Julho, designadamente nos artigos 34.º e 40.º

18 � Composição do júri � o júri é constituído por:

Presidente � professor José Carlos Nunes Mendes, vice-presi-
dente da Câmara.

Vogais efectivos:

Dr. Rui Alberto Garcia da Rosa, director do Departamento
da Administração Geral e Finanças, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

João Baptista Monteiro Simão, chefe da Divisão Adminis-
trativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Maria de Lurdes Andrade Pereira, chefe de secção.
Maria Celeste Gamelas Vieira Vieira, chefe de secção.

19 � Em cumprimento da 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.

5 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Mário Amé-
rico Franco Alves. 1000133814

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de auxiliar administrativo do grupo de pessoal
auxiliar.

1 � Nos termos do 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, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital datado de 4 de Setembro de
2002, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, contados da
data de publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de auxiliar administrativo, escalão 1, índice 123, do quadro de pes-
soal desta Câmara Municipal.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
indicada e caduca com o preenchimento da mesma.

3 � Conteúdo funcional � o conteúdo do lugar a prover é o
previsto no Despacho n.º 4/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989, da SEALOT.

4 � Legislação aplicável � o concurso rege-se pelas regras cons-
tantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

5 � Local de trabalho � em toda a área do município de Olivei-
ra do Hospital.

6 � Remuneração mensal � o vencimento é o que corresponde
ao lugar posto a concurso, a que corresponde o escalão l, índice 123,
sendo o vencimento de 381,70 euros, e as condições de trabalho e
as regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcioná-
rios da administração local.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-
te concurso todos os candidatos que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � a escolaridade obrigatória de harmonia com a res-
pectiva idade.

8 � Forma e prazo:
8.1 � Prazo � 10 dias úteis a contar da data da publicação deste

aviso na 3.ª série do Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas em re-

querimento elaborado em folhas normalizadas, de cor branca ou azul,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Oli-
veira do Hospital, e entregue pessoalmente na Secção de Pessoal ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara Mu-
nicipal de Oliveira do Hospital, Apartado 149-150, 3404-958 Oliveira
do Hospital, dele devendo constar:

a) Identificação completa dos candidatos (nome, estado civil,
data de nascimento, naturalidade, filiação, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte fiscal, residência e código
postal);

b) Habilitações legalmente exigidas para o desempenho do
cargo;

c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação
do respectivo concurso, mediante a referência ao número,
série e data do Diário da República onde se encontra pu-
blicado este aviso;

d) Referência a quaisquer outros elementos que os candidatos
considerem relevantes na apreciação do seu mérito ou que
possam ser susceptíveis de constituírem critério de prefe-
rência legal.

9 � Os candidatos devem, ainda, declarar no seu requerimento,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação preci-
sa em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos a
que se referem as alíneas a), b), c), d) e f) do artigo 29.º do já citado
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, dos seguintes documentos: fotocópia do
bilhete de identidade e do cartão de contribuinte; certificados ou
outros documentos idóneos equivalentes, referentes às habilitações
de acordo com o exigido no n.º 7 supramencionado, sob pena de
exclusão na falta destes.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos teóricos; e
b) Entrevista profissional de selecção.
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13.1 � A prova de conhecimentos teóricos, de natureza escrita e
a duração de duas horas, será graduada de 0 a 20 valores, e versará
sobre o seguinte, que poderá ser consultado:

Quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 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);

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, pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Deontologia do Serviço Público (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 18/93, de 17 de Março.

13.2 � A entrevista profissional de selecção, graduada de 0 a
20 valores, tem por finalidade avaliar, numa relação interpessoal e
de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pes-
soais dos candidatos, sendo considerados os seguintes factores de apre-
ciação:

a) Sentido de iniciativa e responsabilidade;
b) Motivação para a função;
c) Interesse pela valorização; e
d) Actualização profissional.

13.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação nos
métodos de selecção constam da acta da reunião do júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

14 � Classificação final � a classificação e ordenamento dos
candidatos será expressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da
média aritmética simples das classificações obtidas em cada uma das
provas atrás referidas.

15 � Na classificação final serão considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se como tal as classificações inferiores a 9,50 valores.

16 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

17 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 Julho, designadamente nos artigos 34.º e 40.º

18 � Composição do júri � o júri é constituído por:

Presidente � professor José Carlos Nunes Mendes, vice-presi-
dente da Câmara.

Vogais efectivos:

Dr. Rui Alberto Garcia da Rosa, director do Departamento
da Administração Geral e Finanças, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

João Baptista Monteiro Simão, chefe da Divisão Adminis-
trativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Maria de Lurdes Andrade Pereira, chefe de secção.
Maria Celeste Gamelas Vieira Vieira, chefe de secção.

19 � Em cumprimento da 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.

5 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Mário Amé-
rico Franco Alves. 1000133818

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso

Para os devidos feitos se torna público que, por meu despacho de
29 de Agosto de 2002, nomeei para a categoria de tesoureiro espe-
cialista a candidata Ana Paula Ferreira Fonseca Dias, posicionada
em 1.º lugar na lista de classificação final do concurso interno de
acesso limitado para provimento de um lugar de tesoureiro especia-
lista, aberto por aviso afixado em 2 de Julho de 2002.

A nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente, Celso Manuel Go-
mes Ferreira. 1000134126

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior estagiário � área de des-
porto.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia
com o despacho do presidente da Câmara datado de 27 de Agosto de
2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª sé-
rie, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
técnico superior estagiário � área de desporto.

2 � O concurso visa exclusivamente o provimento da vaga refe-
rida, caducando com o respectivo preenchimento.

3 � Conteúdo funcional do lugar � as funções a desempenhar
são as inerentes ao lugar a prover.

4 � A remuneração será o vencimento correspondente ao es-
calão 1, índice 310, e as condições de trabalho e regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

5 � O local de trabalho será na área do município de Pinhel.
6 � 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 Julho.
6.2 � Requisitos especiais � posse de licenciatura na área de

Educação Física ou Desporto.
7 � A admissão ao concurso deverá ser requerida ao presidente

da Câmara Municipal de Pinhel, Rua de Silva Gouveia, 6400-
-455 Pinhel, remetido pelo correio com aviso de recepção, expedi-
do até ao termo do prazo de apresentação de candidaturas ou entre-
gue pessoalmente na Secção de Pessoal desta autarquia.

7.1 � Do requerimento deverão constar obrigatoriamente os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, residência, telefone, número,
data de emissão, de validade e serviço processador do bilhe-
te de identidade e número de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

como relevantes para a apreciação do seu mérito, os quais
só serão tidos em conta se devidamente comprovados, bem
como menção do lugar a que concorre e Diário da Repú-
blica em que o presente aviso foi publicado.

7.2 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuin-

te;
c) Curriculum vitae detalhado, devidamente comprovado, da-

tado e assinado.

8 � A apresentação ou entrega de documentos falsos, assim como
as falsas declarações, serão punidas nos termos da lei vigente.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

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

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 va-
lores.

A avaliação curricular será classificada de 0 a 20 valores, avaliará
as aptidões profissionais dos candidatos para o exercício do cargo,
através da ponderação dos seguintes factores:

a) Habilitação académica de base;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional.
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A prova escrita de conhecimentos constará de uma prova teórica
de conhecimentos gerais, com duração de noventa minutos. Será pon-
tuada de 0 a 20 valores e terá carácter eliminatório, considerando-
-se excluídos os candidatos que obtiverem classificação inferior a
9,5 valores. A prova de conhecimentos versará sobre o Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar dos Funcionários
da Administração Pública), e sobre o Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março (férias, faltas e licenças), com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio.

Entrevista profissional de selecção � terá a duração aproxima-
damente de vinte minutos e tem em vista avaliar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos através da apreciação dos seguintes
parâmetros:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Motivação e maturidade para o desempenho da função;
c) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilida-

de;
d) Perfil para o desempenho da função.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação para este concurso
constam da acta da reunião do júri, que será facultada aos candidatos
que a solicitem, conforme disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo o sistema de ava-
liação final cotado de 0 a 20 valores e resultante da aplicação da
seguinte fórmula:

CF =
 AC + PCE + E

3

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PCE = prova de conhecimentos escrita;
E = entrevista.

11 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Alexandre Manuel Pinto Raposo, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheira Irene de Jesus Marques Fortunato, vereadora.
Dr. José Vital Tomé Saraiva, chefe de gabinete.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria de Lurdes Ferreira, vereadora.
Dr.ª Maria Manuela Barata Cardoso Robalo Martins, téc-

nica superior de economia.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal suplente.

28 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, António Luís
Monteiro Ruas. 3000071321

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do
presidente da Câmara de 2 de Setembro de 2002, procedeu-se à no-
meação para 12 lugares de cantoneiro, na sequência do concurso ex-
terno de ingresso para provimento de 14 lugares de cantoneiro, aberto
por aviso publicado em 3 de Abril de 2002, e cuja lista de classifica-
ção final foi publicada por aviso de 26 de Julho de 2002, dos candi-
datos:

Joaquim Monteiro Marques Gaspar � freguesia de Atalaia.
João Paulo de Jesus Loureiro � freguesia de Azêvo.
José Pena Delgado � freguesia de Cerejo.
José Manuel Cosme David � freguesia de Ervedosa.
Fernando Domingos � freguesia de Gouveias.
Joaquim de Sousa Lagoa � freguesia de Lamegal.
Alcides Manuel Simões � freguesia de Manigoto.
Alfeu dos Santos � freguesia de Pala.
José Henrique Martins Caetano � freguesia de Pereiro.
José Pires Rebelo � freguesia de Pomares.
José Pinto Pascoal � freguesia de Santa Eufémia.
João do Nascimento Fernandes � freguesia de Souropires.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a aceitar o lugar
nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

3 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António Luís
Monteiro Ruas. 3000071320

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Por despacho do vereador de Recursos Humanos de 30 de Agos-
to de 2002, foi nomeada, em comissão de serviço extraordinária,
Ana Paula Moreira Ribeiro (n.º 4151), assistente administrativo es-
pecialista na categoria de engenheiro químico estagiário.

Por despacho do vereador de Recursos Humanos de 4 de Setem-
bro de 2002, foi nomeado, em contrato administrativo de provi-
mento, Álvaro Miguel Pinto de Bastos, técnico superior de educa-
ção física estagiário.

Por despacho do vereador de Recursos Humanos de 30 de Agos-
to de 2002, foi nomeada, em regime de substituição, Georgina
Maria Pereira Ferreira Bordonhos (n.º 4848), técnico superior de
turismo principal no cargo de chefe de Divisão Municipal de
Turismo.

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

5 de Setembro de 2002. � O Director de Departamento Munici-
pal de Administração de Pessoal, Ângelo Alberto Teles Rocha.

3000071314

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

Aviso

Licença sem vencimento até 90 dias

Para os devidos efeitos se torna público que, no âmbito das com-
petências previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, concedi, por despacho datado de 16 de Abril
de 2002, licença sem vencimento até 90 dias, nos termos do ar-
tigo 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, à assistente
administrativa Maria Alexandra Pereira Costa Nazaré Canadas, no
período de 22 de Abril a 28 de Junho de 2002.

17 de Abril de 2002. � O Presidente da Câmara, Silvino Manuel
Gomes Sequeira. 1000133849

CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO

Aviso

Contrato de avença

Luís Manuel de Magalhães Cabral, presidente da Câmara Municipal
de Sátão:

Torna público ter sido celebrado com o arquitecto Luís Filipe
Ferreira de Oliveira Gonçalves contrato de prestação de serviço em
regime de avença, pelo prazo de um mês, o qual se iniciou no dia
5 do corrente.

O presente contrato foi precedido de ajuste directo, procedi-
mento observado nos termos do n.º 1 do artigo 79.º e da alínea a)
do n.º 3 do artigo 81.º, ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, tendo sido autorizado ao abrigo do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e da Lei n.º 25/98, de 26 de
Maio.

30 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel
de Magalhães Cabral. 1000133743

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 165/DRH/SR/2002

Concursos externos de ingresso

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, pelo meu despacho datado de 12 de
Agosto de 2002, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis,
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a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, os seguintes concursos externos de ingresso:

Referência n.º 22/2002 � para preenchimento de uma vaga na
categoria de engenheiro de 2.ª classe (estagiário), área de en-
genharia mecânica;

Referência n.º 23/2002 � para preenchimento de uma vaga na
categoria de engenheiro de 2.ª classe (estagiário), área de ci-
ências do ambiente.

2 � Os concursos visam exclusivamente o preenchimento das
vagas postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Conteúdo funcional � é o definido no mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, do grupo de pessoal técnico
superior e conhecimentos profissionais nos seguintes domínios:

Referência n.º 22/2002:

Coordenação do funcionamento das estações elevatórias e
de captação de água no concelho;

Gestão dos recursos, telegestão.

Referência n.º 23/2002:

Gestão das ETAR's;
Análise de processos;
Controlo de fluentes industriais no concelho.

4 � Local, condições de trabalho e vencimento:
4.1 � O local de trabalho situa-se na área do município do Sei-

xal.
4.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-

ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da admi-
nistração local.

4.3 � De acordo com o mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, o vencimento corresponderá ao escalão da
categoria de estagiário, índice 310, durante o período probatório,
actualmente com o valor ilíquido de 962,02 euros. O estagiário com
classificação igual ou superior a Bom (14 valores) que seja provido
a título definitivo na categoria de ingresso (2.ª classe) da referida
carreira vencerá pelo escalão I, índice 400, de acordo com o mapa
anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, actualmente
com o valor ilíquido de 1241,32 euros.

5 � Requisitos de admissão:
5.1 � Requisitos gerais � são os constantes do artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais 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.

5.2 � Requisitos especiais:

Referência n.º 22/2002 � possuir licenciatura em Engenharia
Mecânica;

Referência n.º 23/2002 � possuir licenciatura em Engenharia
do Ambiente (ramo Engenharia Sanitária).

6 � Métodos de selecção � nos presentes concursos serão utili-
zados os seguintes métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC), visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos na área para que os concursos são abertos, com
base na análise do respectivo currículo profissional, sendo
ponderados e considerados os factores constantes do n.º 2 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A clas-
sificação dos candidatos será atribuída com base numa escala
de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que obte-
nham classificação inferior a 9,50 valores;

Prova oral de conhecimentos específicos de natureza prática
(PC), com a duração máxima de trinta minutos e orientada
para o seguinte programa:

Referência n.º 22/2002 � controlo e funcionamento das
ETAS e estações elevatórias, tendo em atenção a legis-
lação em vigor.

Bibliografia:

Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Drena-
gem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais e de Distribui-
ção de Água (títulos II e VII);

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, publicado no
Diário da República, 1.ª série-B.

Referência n.º 23/2002 � identificação dos sistemas de
elevação e tratamento de águas residuais, tecnologias
aplicáveis aos tratamentos, tipo e frequência das análi-
ses a efectuar, legislação aplicável.

Bibliografia:

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho.

(Consideram-se excluídos os candidatos que na prova oral
de conhecimentos obtenham uma classificação inferior a
9,50.)

Entrevista profissional de selecção (EPS), visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

7 � A classificação final (CF) resultará da média dos resultados
obtidos na aplicação dos métodos de selecção, expressa pela seguin-
te forma:

CF =
 AC + PC + EPS

3
sendo:

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

8 � Os critérios de apreciação e ponderação e os respectivos
níveis de avaliação dos métodos de selecção a utilizar nos presentes
concursos, bem como os sistemas de classificação final e fórmulas
classificativas, constam das actas de reunião do júri, sendo as mes-
mas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 � A composição do júri dos concursos será a seguinte:

Referência n.º 22/2002:

Presidente � Maria Ercília Botelho da Palma, director de
departamento.

1.º vogal efectivo � Humberto dos Santos Lemos Costa,
engenheiro assessor principal.

2.º vogal efectivo � Ana Isabel Rocha da Silva Tavares,
engenheiro de 2.ª classe.

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

2.º vogal suplente � Carlos Alberto Pinheiro Páscoa, chefe
de divisão.

Referência n.º 23/2002:

Presidente � Maria Ercília Botelho da Palma, director de
departamento.

1.º vogal efectivo � Carlos Alberto Pinheiro Páscoa, chefe
de divisão.

2.º vogal efectivo � Humberto dos Santos Lemos Costa,
engenheiro assessor principal.

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

2.º vogal suplente � Ana Margarida Aleixo Águas, enge-
nheiro de 2.ª classe.

9.1 � Os presidentes dos júris dos concursos serão substituídos,
nas suas faltas e impedimentos, pelo respectivo 1.º vogal efectivo.

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao vereador do Pelou-
ro dos Recursos Humanos, Finanças e Modernização Administrativa
da Câmara Municipal do Seixal, entregues pessoalmente na Divisão
de Recursos Humanos ou remetidas por correio com aviso de recep-
ção para a Câmara Municipal do Seixal, Divisão de Recursos Huma-
nos, Rua de Cândido dos Reis, 92, 2840-503 Seixal, nele devendo
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 218 � 20 de Setembro de 200220 154

serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de con-
tribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação da

referência do concurso, data e publicação do presente aviso
no Diário da República.

11 � É dispensada, inicialmente, aos candidatos a apresentação
dos documentos comprovativos dos requisitos gerais para admissão
a concurso a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes
do n.º 6.1 do presente aviso, desde que os candidatos declarem nos
respectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos, sob pena de exclusão.

12 � Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, os candidatos com deficiência deverão declarar, sob com-
promisso de honra, no requerimento de admissão, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência.

13 � Documentação � os requerimentos de admissão deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Fotocópia do documento comprovando a posse das habili-
tações literárias;

b) Curriculum vitae, devidamente datado, assinado e documen-
tado, nomeadamente fotocópia dos documentos compro-
vativos da frequência das acções de formação;

c) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso).

14 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório,
terá a duração de um ano e seguirá o regime previsto no artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Junho. A classificação final de
estágio traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valores, resultando a mes-
ma da avaliação do respectivo relatório e da classificação de serviço
obtida durante o período de estagiário e, sempre que possível, dos
resultados da formação profissional.

15 � Os júris dos estágios têm a mesma composição dos júris dos
concursos, sendo os estágios coordenados pelo presidente do júri.

16 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, na Divisão de Re-
cursos Humanos da Câmara Municipal do Seixal, Rua de Cândido dos
Reis, 92, 2840-503 Seixal, ou notificados conforme o disposto no
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

no presente aviso serão excluídas.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a

Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

20 de Agosto de 2002. � O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa, Ângelo Marce-
lino Gaspar. 3000071538

Aviso n.º 166 DRH/SR-02

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 4 de
Julho de 2002, proferido pelo presidente da Câmara, foi autorizada,
de harmonia com o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, aplicado às autarquias locais por força do ar-
tigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a transferên-
cia, a partir de 1 de Setembro de 2002, para desempenho de funções
nesta autarquia, da assistente administrativa principal Maria de
Lourdes Martins da Silva Reis Gonçalves, pertencente ao quadro da
Câmara Municipal de Olhão.

2 de Setembro de 2002. � O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências, despacho n.º 22-PCM/2002), Ângelo Marcelino
Gaspar. 3000071542

Aviso n.º 167 DRH/SR-02

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Julho de 2002, e no uso da competência que me foi dele-

gada pelo despacho do presidente da Câmara n.º 22-PCM/2002, foi
autorizada, de harmonia com o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado às autarquias locais por força
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a trans-
ferência, a partir de 1 de Setembro de 2002, para desempenho de
funções nesta autarquia, da fiscal municipal de 1.ª classe Ana Paula
Marques Loureiro Pinto Pereira, pertencente ao quadro da Câmara
Municipal de Alenquer.

2 de Setembro de 2002. � O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências, despacho n.º 22-PCM/2002), Ângelo Marcelino
Gaspar. 3000071544

Aviso n.º 168 DRH/SR-02

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 20 de Agosto de 2002, e no uso da competência que me foi
delegada pelo despacho do presidente da Câmara n.º 22-PCM/2002,
foi autorizada, de harmonia com o artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado às autarquias lo-
cais por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, a transferência, a partir de 1 de Setembro de 2002, para
desempenho de funções na Câmara Municipal da Moita da canto-
neiro de limpeza Maria da Silva Arsénio Gomes, pertencente ao
quadro desta autarquia.

2 de Setembro de 2002. � O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências, despacho n.º 22-PCM/2002), Ângelo Marcelino
Gaspar. 3000071548

Aviso n.º 169 DRH/SR-02

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
20 de Março de 2002, e no uso da competência que me foi delegada
pelo despacho do presidente da Câmara n.º 22-PCM/2002, foi auto-
rizada, de harmonia com o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado às autarquias locais por força do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a transfe-
rência, a partir de 1 de Setembro de 2002, para desempenho de fun-
ções nesta autarquia, da jardineiro Margarida Henriques Marques
Lopes, pertencente ao quadro da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo
Adrião.

2 de Setembro de 2002. � O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências, despacho n.º 22-PCM/2002), Ângelo Marcelino
Gaspar. 3000071549

Aviso n.º 170 DRH/SR/2002

Concurso n.º 46/2001

Concurso externo de ingresso para uma vaga
de técnico superior de 2.ª classe (estagiário)

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-
-se público que, por despacho do presidente da Câmara datado de
29 de Agosto de 2002, Teresa Jesus Palmeiro Calado foi nomeada
na categoria de técnica superior de 2.ª classe, nos termos do artigo 6.º,
n.º 6, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, após ter sido
dispensada da frequência de estágio de ingresso por estarem reunidos
os requisitos que o permitem, conforme jurisprudência do Tribunal
de Contas constante nos acórdãos n.os 87/96 e 100/98, de 5 de Maio,
1.ª S/SS, devendo a mesma tomar posse no prazo de 20 dias, conta-
dos a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

30 de Agosto de 2002. � O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000071551
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Aviso n.º 171/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 462/PCM/2002, de 30 de Agosto de 2002, Isabel da Piedade da
Costa Pinheiro Clemente, técnico superior de serviço social princi-
pal, do quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeada definitiva-
mente na categoria de técnico superior de serviço social assessor
principal, com efeitos reportados a 19 de Maio de 1999, por cessa-
ção da comissão de serviço como chefe de divisão.

Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 141.º e seguin-
tes do CPA, foi revogado o meu despacho n.º 298/PCM/2002, data-
do de 26 de Junho de 2002.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Alfredo José
Monteiro da Costa. 3000071559

Aviso n.º 172/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 461/PCM/2002, de 30 de Agosto de 2002, Jorge Eduardo Bico
Moura Didelet, técnico superior assessor, do quadro de pessoal desta
autarquia, foi nomeado definitivamente na categoria de técnico su-
perior assessor principal, com efeitos reportados a 7 de Janeiro de
1996, por cessação da comissão de serviço como director de depar-
tamento.

Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 141.º e seguin-
tes do CPA, foi revogado o meu despacho n.º 300/PCM/2002, data-
do de 26 de Junho de 2002.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Alfredo José
Monteiro da Costa. 3000071561

Aviso n.º 173/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 463/PCM/2002, de 30 de Agosto de 2002, Leonardo da Concei-
ção Figueira Carvalho, técnico superior principal, do quadro de pes-
soal desta autarquia, foi nomeado definitivamente na categoria de
técnico superior assessor principal, com efeitos reportados a 24 de
Novembro de 1998, por cessação da comissão de serviço como di-
rector de departamento.

Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 141.º e seguin-
tes do CPA, foi revogado o meu despacho n.º 296/PCM/2002, data-
do de 26 de Junho de 2002.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Alfredo José
Monteiro da Costa. 3000071565

Aviso n.º 174/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 464/PCM/2002, de 30 de Agosto de 2002, Luís Manuel Caiado
Fernandes, arquitecto assessor, do quadro de pessoal desta autarquia,
foi nomeado definitivamente na categoria de arquitecto assessor
principal, com efeitos reportados a 1 de Abril de 1993, por cessa-
ção da comissão de serviço como director de departamento.

Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 141.º e seguin-
tes do CPA, foi revogado o meu despacho n.º 307/PCM/2002, data-
do de 26 de Junho de 2002.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Alfredo José
Monteiro da Costa. 3000071566

Aviso n.º 175 DRH/SR/02

Nomeação

Torna-se público que, pelo meu despacho n.º 460/PCM/2002, da-
tado de 30 de Agosto de 2002, prorroguei, pelo período de seis meses,
a nomeação em regime de substituição de Paulo Alexandre Filipe
Silva, no lugar de chefe da Secção de Licenciamento de Obras Par-
ticulares, com efeitos a 1 de Agosto de 2002, por impedimento do
actual titular.

A presente nomeação considera-se feita por urgente conveniên-
cia de serviço, nos termos do artigo 23.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Alfredo José
Monteiro da Costa. 3000071528

Aviso

Alfredo José Monteiro da Costa, presidente da Câmara Municipal
do Seixal:

Torna público que, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com a redacção actualizada pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, de acordo com o despacho de 21 de Junho de
2002, está a decorrer, por um período de 15 dias úteis, a iniciar 8 dias
após a data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, um processo de discussão pública do projecto de loteamento
em Quinta das Laranjeiras, requerido por Manuel João Mouzinho
Camões, durante o qual os interessados poderão proceder à formula-
ção de sugestões, bem como à apresentação de informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do pro-
jecto de loteamento referido.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar no aten-
dimento público da Divisão Administrativa de Urbanismo.

5 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Alfredo José
Monteiro da Costa. 1000133784

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna pública a lista de classificação
final dos candidatos admitidos definitivamente ao concurso externo
de ingresso para duas vagas de auxiliar administrativo, aberto por
aviso desta Câmara Municipal datado de 12 de Abril de 2002, publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 106, de 8 de Maio do
mesmo ano:

Valores

Alexandra Margarida Correia Dias Emídio ................... 19
Carla Marisa Menezes Gomes ........................................ 10,84
Cláudia Marlene Laranjeiro F. Azevedo Martins .......... 17,34
Elisabete Costa Moita .................................................... 16
Emília da Conceição Queirós Dinis Esteves ................. 16,84
João Manuel Oliveira Victal .......................................... 17,84
Luís Filipe Reis Conceição Lopes ................................. 18
Maria Fátima Mendes Valente Silva Ribeiro ................ 17,67
Maria Céu Silva Farinha ................................................ 12
Sónia Maria Garcia Antunes .......................................... 18,83
Valéria Neves Marques Joaquim..................................... 18,17

Esta lista foi homologada por meu despacho de 20 de Agosto de
2002.

Assim, nomeio, para preenchimento de dois lugares de auxiliar
administrativo, existentes no quadro de pessoal, as candidatas Ale-
xandra Margarida Correia Dias Emídio e Sónia Maria Garcia Antu-
nes, classificadas, respectivamente, com 19 e 18,83 valores e orde-
nadas em 1.º e 2.º lugares no mencionado concurso.

As interessadas deverão tomar posse nos referidos lugares no pra-
zo máximo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, atento o dis-
posto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

21 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva. 1000133788

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
executivo municipal de 5 de Agosto corrente, e na sequência de
processo disciplinar, foi aposentado compulsivamente o agente des-
te município Fernando Pereira Antunes Martins.

30 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva. 1000133789
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Aviso

Pedido de licenciamento de operação de loteamento �
discussão pública (artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro).

Torna-se público que decorrerá a discussão pública sobre o pedido
de licenciamento de operação de loteamento requerido por José
Bairos Chaves, para o prédio localizado no lugar denominado «Co-
vas � Pedras de São Pedro», freguesia e concelho de Vila do Porto,
pelo período de 15 dias, contados a partir da data da sua publicação
no Diário da República.

O projecto de loteamento, acompanhado da informação técnica
elaborada pelos Serviços Municipais, bem como dos pareceres, auto-
rizações ou aprovações legalmente exigíveis, encontra-se disponível
para consulta na Secção de Taxas e Licenças desta Câmara Munici-
pal, durante as horas normais de expediente.

No decorrer deste período de discussão, poderá qualquer interessa-
do apresentar, por escrito, as suas reclamações, observações ou su-
gestões na Secção acima referida.

29 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, em exercício,
Eugénio Henriques Soares Chaves Silva. 1000133750

Aviso

Pedido de licenciamento de operação de loteamento �
discussão pública (artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro).

Torna-se público que decorrerá a discussão pública sobre o pedido
de licenciamento de operação de loteamento requerido por Manuel
Moura Freitas, para o prédio localizado no lugar denominado «Flor
da Rosa», freguesia e concelho de Vila do Porto, pelo período de
15 dias, contados a partir da data da sua publicação no Diário da
República.

O projecto de loteamento, acompanhado da informação técnica
elaborada pelos Serviços Municipais, bem como dos pareceres, auto-
rizações ou aprovações legalmente exigíveis, encontra-se disponível
para consulta na Secção de Taxas e Licenças desta Câmara Munici-
pal, durante as horas normais de expediente.

No decorrer deste período de discussão, poderá qualquer interessa-
do apresentar, por escrito, as suas reclamações, observações ou su-
gestões na Secção acima referida.

29 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, em exercício,
Eugénio Henriques Soares Chaves Silva. 1000133749

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Aviso

Concurso externo geral de ingresso para provimento de
lugares de técnico superior de 2.ª classe (estagiário)
das carreiras de engenheiro civil e arquitecto.

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho de 6 de Agosto de 2002, o júri de avaliação e classi-
ficação dos estagiários aprovados na sequência do concurso externo
geral de ingresso para provimento de um técnico superior de 2.ª classe
(estagiário) da carreira de engenheiro civil e um técnico superior de
2.ª classe (estagiário) da carreira de arquitecto, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 214, de 14 de Se-
tembro de 2001, é o seguinte:

Presidente � João Fernando Brito Nogueira, vice-presidente e
vereador em regime de permanência.

Vogais efectivos:

Arquitecto Luís Filipe de Morais Sarmento Conde, chefe
da Divisão Técnica de Obras e Urbanismo.

José Alberto Parente Gigante, chefe da Divisão Adminis-
trativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Dr. Fernando José Rodrigues Pires Venade, vereador.
Dr.ª Anabela Lages de Oliveira Quintas, vereadora.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

12 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Vaz Carpinteira. 1000134131

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 24 de Julho de 2002, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração aos lotes n.os 6 e 9 do loteamento titu-
lado pelo alvará n.º 12/88, para o prédio localizado na Rua de D.
João de Castro, freguesia de Arcozelo, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob os n.os 830/060290, reque-
rido em nome de Veridiano Pereira Marques, que decorrerá pelo prazo
de 15 dias, contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará dispo-
nível, para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares
deverão ser entregues no serviço acima identificado.

9 de Agosto de 2002. � Pelo Vereador do Pelouro, (Assinatura
ilegível.) 3000071414

Aviso

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em confor-
midade com o despacho de 18 de Julho de 2002, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 19 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 52/89, para o prédio localizado na Rua da
Senra, freguesia de Canidelo, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 925/270390, requerido em
nome de João Francisco Mamede Pereira da Costa, que decorrerá
pelo prazo de 15 dias, contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará dispo-
nível, para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares
deverão ser entregues no serviço acima identificado.

9 de Agosto de 2002. � Pelo Vereador do Pelouro, (Assinatura
ilegível.) 3000071416

Aviso
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decre-

to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em confor-
midade com o despacho de 1 de Agosto de 2002, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 61 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 4/97, para o prédio localizado na Rua da Cunha,
freguesia de Avintes, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Vila Nova de Gaia sob o n.º 2161/040697, requerido em nome de
Francisco José Ribeiro, que decorrerá pelo prazo de 15 dias, conta-
dos a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará dispo-
nível, para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares
deverão ser entregues no serviço acima identificado.

9 de Agosto de 2002. � Pelo Vereador do Pelouro, (Assinatura
ilegível.) 3000071418

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei datado de 11 de Ju-
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lho de 2002, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi reclassificado profissional-
mente o funcionário Abílio Aparício Garpar, transitando da catego-
ria de operador de estações elevatórias, tratamento ou depuradoras,
escalão 3, índice 155, para a categoria de condutor de máquinas
pesadas e veículos especiais, escalão 2, índice 160, por força do dis-
posto no n.º 4 do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5 de
Abril, conjugado com o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2002,
de 9 de Setembro.

O presente funcionário deverá proceder à aceitação da nomeação
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente avi-
so, a qual terá efeitos desde 6 de Abril de 2002, de acordo com o
n.º 5 do artigo 84.º, conjugado com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 84/
2002, de 5 de Abril. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria Irene
da Conceição Barata Joaquim. 3000071313

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei datado de 16 de Agosto
de 2002, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi reclassificado profissionalmente
o funcionário Isidro Vicente Pires, transitando da categoria de ser-
ralheiro mecânico, carreira de operário qualificado, escalão 4, índi-
ce 165, para a mesma categoria da carreira de operário altamente
qualificado, escalão 1, índice 182, por força do disposto no n.º 4 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 143/2002, de 20 de Maio.

O presente funcionário deverá proceder à aceitação da nomeação
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente avi-
so, a qual terá efeitos desde 21 de Maio de 2002. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria Irene da
Conceição Barata Joaquim. 3000071315

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Aviso n.º 6-PQ/2002

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar do grupo de pessoal auxiliar, carreira/categoria
de auxiliar administrativo.

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
da presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão de 13 de
Agosto de 2002, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para um lugar pertencente ao grupo de
pessoal auxiliar, carreira/categoria de auxiliar administrativo, para
integrar nos Serviços Sócio-Culturais da Câmara Municipal.

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 (despacho conjunto n.º 373/2000,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 31 de Março
de 2000).

2 � Validade do concurso � o concurso é válido apenas para esta
vaga, cessando com o preenchimento da mesma.

3 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

4 � O local de trabalho será na área do município de Vila Velha
de Ródão.

5 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 248/85, de 15 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 353-A/89,
de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro, 442/91, de 15 de Novembro, e 6/96, de 31 de Janeiro.

6 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o descrito no Des-
pacho n.º 4/88, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 80, de 6 de Abril de 1989, estando-lhe destinado, entre outras
funções, assegurar o contacto entre os serviços; efectuar a recepção e
entrega de expediente e encomendas; providenciar pelas condições de

asseio, limpeza e conservação de portarias e verificação de condições
de segurança antes de se proceder ao seu encerramento.

7 � O vencimento será o correspondente ao escalão 1, índi-
ce 123, do sistema retributivo da função pública, previsto no 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, com as alterações introduzidas pelo artigo 41.º
do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, pelo artigo 49.º do
Decreto-Lei n.º 77/2001, de 5 de Março, e pelo artigo 41.º do De-
creto-Lei n.º 23/2002, de 1 de Fevereiro.

8 � Os métodos de selecção a utilizar serão prova de conheci-
mentos teórica e entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova de conhecimentos teórica, que será escrita, é eli-
minatória para quem obtiver nota inferior a 9,5 valores e versará
sobre as matérias constantes dos seguintes diplomas:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 100/99, com a redacção dada pelo Decreto-Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de
5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

Os concorrentes podem fazer-se acompanhar da legislação, desde
que não anotada.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo as respectivas fórmulas classificativas, constam das actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

9 � A classificação final dos candidatos, expressa numa escala de
0 a 20 valores, será o produto da média aritmética das provas.

CF =
 2PCT + 1EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PCT = prova de conhecimentos teóricos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Consideram-se não aprovados os candidatos cuja classifica-
ção final seja inferior a 9,5 valores.

11 � São requisitos de admissão ao concurso, para além da posse
da escolaridade obrigatória:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
e) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

Não é exigida a apresentação dos documentos mencionados nas
alíneas c), d) e e), desde que os candidatos declarem sob compromis-
so de honra no próprio requerimento a sua titularidade.

12 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, redigido de forma legível, em papel normalizado, de forma-
to A4, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de
Ródão, entregue directamente nesta Câmara Municipal, das 9 horas
às 17 horas e 30 minutos, ou enviado pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo para apresentação das
candidaturas, para Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 6030-
-230 Vila Velha de Ródão, e dele deverão constar os seguintes ele-
mentos: nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nasci-
mento, residência, código postal, número de telefone, estado civil,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número de contribuinte fiscal, situação militar, habilita-
ções literárias, bem como outros elementos que possam influir na
apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de preferência legal.

13 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mesmo;
Fotocópia do bilhete de identidade;
Fotocópia do cartão de contribuinte.
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14 � De conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência, igual ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

15 � Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, bem como as respectivas ca-
pacidades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata de documento comprovativo da deficiência.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
17 � Publicitação da relação dos candidatos e da lista de classifi-

cação final:
A relação dos candidatos admitidos é afixada nos termos do ar-

tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no átrio do
edifício dos Paços do Concelho;

Os candidatos que devam ser excluídos, são notificados, nos ter-
mos do artigo 34.º do referido decreto-lei, por ofício registado ou
através de publicação de aviso no Diário da República, se forem
em número igual ou superior a 100.

A lista de classificação final é notificada aos candidatos nos ter-
mos do artigo 40.º do decreto-lei atrás mencionado através de:

a) Envio de ofício registado, com cópia da lista, quando o
número de candidatos admitidos for inferior a 100;

b) Publicação de aviso no Diário da República, informando
os interessados da afixação da lista no serviço, quando o
número de candidatos admitidos for igual ou superior a 100;

c) Afixação da lista no serviço.

18 � Composição do júri:

Presidente � Luís Miguel Ferro Pereira, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Dr.ª Maria da Graça Tomás Rodrigues Henriques Batista e
Dr. José Luís António Levita, técnicos superiores de
2.ª classe.

Vogais suplentes:

Mário Gualter Pereira Pinto Cardoso, vereador, e Maria
da Conceição Pires Figueiredo Sobreira, chefe de secção.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

19 de Agosto de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Sequeira. 3000071316

Aviso n.º 7-PQ/2002

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar pertencente ao grupo de pessoal operário, car-
reira de operário altamente qualificado (serralheiro
mecânico).

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
da presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão de 27 de
Agosto de 2002, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar perten-
cente ao grupo de pessoal operário, carreira de operário altamente
qualificado (serralheiro mecânico), para prestar serviço na Divisão
de Obras, Habitação e Urbanismo, no Sector de Obras.

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 (despacho conjunto n.º 373/2000,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 31 de Março
de 2000).

2 � Validade do concurso � o concurso é válido apenas para esta
vaga, cessando com o preenchimento da mesma.

3 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

4 � O local de trabalho será na área do município de Vila Velha
de Ródão.

5 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 248/85, de 15 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 353-A/89,
de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro, 518/99, de 10 de Dezembro, 143/2002, de 20 de Maio,
442/91, de 15 de Novembro, e 6/96, de 31 de Janeiro.

6 � O conteúdo funcional do lugar a prover consta do anexo ao
Decreto-Lei n.º 143/2002, de 20 de Maio, estando-lhe destinado,
entre outras funções, reparar ou proceder à manutenção de vários
tipos de máquinas, motores e outros conjuntos mecânicos, utilizan-
do ferramentas manuais e máquinas-ferramentas.

7 � O vencimento será o correspondente ao escalão 1, índice 182,
do sistema retributivo da função pública, previsto no anexo a que se
refere o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio.

8 � Os métodos de selecção a utilizar serão prova de conheci-
mentos teórica e prática, avaliação curricular e entrevista profissio-
nal de selecção.

8.1 � A prova de conhecimentos constará de parte teórica e uma
parte prática:

Parte teórica, que será escrita, e versará sobre as matérias cons-
tantes dos seguintes diplomas:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, com a redacção dada pelo Decreto-Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de
5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

Os concorrentes podem fazer-se acompanhar da legislação, desde
que não anotada.

Parte prática, que constará da limpeza de carburador de máquina
a gasolina a dois tempos e lubrificação de viatura pesada.

A prova de conhecimentos (teórica e prática) será eliminatória
para quem obtiver nota inferior a 9,5 valores.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de co-
nhecimentos, avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constará das actas de reunião do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

9 � A classificação final dos candidatos, expressa numa escala de
0 a 20 valores, será o produto da média aritmética das provas.

CF =
 PCT + PCP + AC + EPS

4
em que:

CF = classificação final;
PCT = prova de conhecimentos teóricos;
PCP = prova de conhecimentos prática;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Consideram-se não aprovados os candidatos cuja classifica-
ção final seja inferior a 9,5 valores.

11 � São requisitos de admissão ao concurso, para além da posse
da escolaridade obrigatória:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
e) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória;

f) Possuir formação adequada ao conteúdo funcional do lugar
a prover ou experiência profissional adequada de duração
não inferior a três anos.

Não é exigida a apresentação dos documentos mencionados nas
alíneas c), d) e e), desde que os candidatos declarem sob compromis-
so de honra no próprio requerimento a sua titularidade.

12 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, redigido de forma legível, em papel normalizado, de forma-
to A4, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de
Ródão, entregue directamente nesta Câmara Municipal, das 9 horas
às 17 horas e 30 minutos, ou enviado pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo para apresentação das
candidaturas, para Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 6030-
-230 Vila Velha de Ródão, e dele deverão constar os seguintes ele-
mentos: nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nasci-
mento, residência, código postal, número de telefone, estado civil,
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número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número de contribuinte fiscal, situação militar, habilita-
ções literárias, bem como outros elementos que possam influir na
apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de preferência legal.

13 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mesmo;
Documento comprovativo de possuir formação adequada ao

conteúdo funcional do lugar a prover, ou em alternativa do-
cumento comprovativo de possuir a experiência profissional
adequada de duração não inferior a três anos;

Fotocópia do bilhete de identidade;
Fotocópia do cartão de contribuinte.

14 � De conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com
deficiência, igual ou superior a 60 %, tem preferência em igual-
dade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra prefe-
rência legal.

15 � Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, bem como as respectivas ca-
pacidades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata de documento comprovativo da deficiência.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
17 � Publicitação da relação dos candidatos e da lista de classifi-

cação final:
A relação dos candidatos admitidos é afixada nos termos do ar-

tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no átrio do
edifício dos Paços do Concelho;

Os candidatos que devam ser excluídos são notificados, nos ter-
mos do artigo 34.º do referido decreto-lei, por ofício registado ou
através de publicação de aviso no Diário da República, se forem
em número igual ou superior a 100.

A lista de classificação final é notificada aos candidatos nos ter-
mos do artigo 40.º do decreto-lei atrás mencionado através de:

a) Envio de ofício registado, com cópia da lista, quando o
número de candidatos admitidos for inferior a 100;

b) Publicação de aviso no Diário da República, informando
os interessados da afixação da lista no serviço, quando o
número de candidatos admitidos for igual ou superior a 100;

c) Afixação da lista no serviço.

18 � Composição do júri:

Presidente � Luís Miguel Ferro Pereira, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Técnico de 1.ª classe engenheiro técnico civil Luís Jorge
Pires Marques e técnico de 2.ª classe engenheiro técnico
florestal Luís Manuel Delgado Barateiro.

Vogais suplentes:

Mário Gualter Pereira Pinto Cardoso, vereador, e o téc-
nico de 2.ª classe engenheiro técnico civil Luís Filipe
Brazão de Nóbrega.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

29 de Agosto de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Sequeira. 3000071309

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Despacho

José Baptista Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vimioso:

No uso das competências que me são conferidas na alínea a) do
n.º 4 do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que adapta à admi-
nistração local o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, na sequên-
cia do concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
técnico superior de contabilidade de 2.ª classe, estagiário, e em vir-
tude do júri nomeado por despacho de 8 de Janeiro de 2001, se en-
contrar impossibilitado de permanecer em funções, nomeio para ori-
entação do estágio o seguinte júri:

Presidente � Dr.ª Maria Mavilde Gonçalves Xavier, directora
de departamento na Câmara Municipal de Bragança.

Vogais efectivos:

António Manuel Prada Oliveira, vereador da Câmara Mu-
nicipal de Vimioso, e António Alberto Oliveira Ventu-
ra, vice-presidente da Câmara Municipal de Vimioso.

2 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Bap-
tista Rodrigues. 1000134111

JUNTA DE FREGUESIA DE ABRIGADA

Aviso

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por deliberação
da Junta de Freguesia de Abrigada de 19 de Março de 2002, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, artigo 7.º, alínea a),
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de auxiliar de ser-
viços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, para o quadro de pessoal
desta Junta de Freguesia.

1.1 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, caducando com o seu preenchimento.

2 � Vencimento e condições de trabalho � o vencimento é o
correspondente à respectiva categoria, representado neste momen-
to pelo 1.º escalão, índice 123, nos termos do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo as restantes
condições de trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes
para os trabalhadores da administração local.

3 � O local de trabalho situa-se na sede da freguesia de Abrigada.
4 � O conteúdo funcional do lugar a preencher é o constante no

Despacho n.º 4/88, de 16 de Março, 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.

5 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de
Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 204/98, de 11 de Julho, 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 238/
99, de 25 de Junho.

6 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � a este concurso podem candidatar-se

todos os indivíduos, estejam ou não vinculados aos serviços e orga-
nismos da função pública, que reúnam os requisitos gerais previstos
no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.2 � Requisitos especiais � a este concurso podem candidatar-
-se todos os indivíduos habilitados com a escolaridade obrigatória de
harmonia com a respectiva idade.

7 � Formalização de candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas obrigatoriamente

através de requerimento-tipo, disponível no edifício da sede da Jun-
ta de Freguesia, em conformidade com os n.os 3 e 4 do artigo 30.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, sendo aquele facultado aos candidatos que
residam noutras localidades, desde que o solicitem a tempo útil e
dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Abrigada, Beco do
Castro, 3, 2580-014 Abrigada, e entregue pessoalmente ou remetido
pelo correio, com aviso de recepção, desde que expedido até ao ter-
mo afixado fixado, 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

7.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, na-
turalidade, data de nascimento, estado civil, número e data
do bilhete de identidade, serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, incluindo
código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número,

data e série do Diário da República onde se encontra pu-
blicado o aviso de abertura;

d) Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de
influenciarem na apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal.

7.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão, obriga-
toriamente, ser acompanhados de certidão de habilitações literárias
ou profissionais (documento autêntico ou autenticado) e fotocópia
do bilhete de identidade e cartão de contribuinte (frente e verso)
sendo razão de exclusão dos candidatos a falta dos mesmos, nos
termos do artigo 31.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 204/98.

7.4 � É dispensada a apresentação da documentação respeitante
aos requisitos a que aludem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
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candidatos declarem, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos.

7.5 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão exigíveis, constantes do aviso de abertura,
determina a exclusão do concurso.

8 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei geral.

9 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
através de prestação de prova teórica de conhecimentos escrita,
complementada com entrevista profissional de selecção, conforme
previsto nas alíneas a) dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.1 � A prova teórica de conhecimentos escrita � terá a dura-
ção máxima de uma hora e versará sobre a seguinte legislação:

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, pelo Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de No-
vembro, pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, Lei n.º 4/84, de
5 de Abril, alterada e publicada pela Lei n.º 142/99, de 31 de
Agosto, Decreto-Lei n.º 194/96, de 16 de Outubro;

Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios
e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de
Dezembro;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

9.2 � Entrevista profissional de selecção com a duração máxima
de trinta minutos será conduzida de modo a avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e
aptidões dos candidatos, por comparação com um perfil de exigên-
cias da função e serão ponderados os seguintes factores:

Conhecimentos profissionais;
Atitude comportamental;
Motivação profissional;
Sentido crítico e de responsabilidade.

10 � Classificação final � o ordenamento dos concorrentes será
expresso na escala de 0 a 20 valores, calculando as médias aritméti-
cas do conjunto das provas e resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

CF =
 PTCE + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PTCE = prova teórica de conhecimentos escrita;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de

reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

12 � Constituição do júri � o júri do concurso tem a seguinte
composição:

Presidente � Joaquim Correia Pedro, presidente da Junta.
Vogais efectivos:

Luís Filipe Serrano Torcato, tesoureiro da Junta, e Maria
João Pereira Almeida Fava, assistente administrativa
principal da Câmara Municipal de Alenquer.

Vogal suplente � Maria Graciete Caseiro da Costa, assistente
administrativa da Câmara Municipal de Alenquer.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

13 � Afixação e publicação das listas � as relações de candidatos
admitidos e excluídos e as listas de classificação final do concurso serão
publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou afixadas na sede da
Junta de Freguesia de Abrigada, conforme as situações previstas nos
artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Realização dos métodos de selecção � a data, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados através de ofício.

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.

6 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, Joaquim Cor-
reia Pedro. 1000134119

JUNTA DE FREGUESIA DE ALGÉS

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Algés, em reunião realizada no dia 25 de
Julho de 2002, prover no seu quadro de pessoal, o preenchimen-
to de vaga existente de assistente administrativo principal, por
transferência com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002, a se-
guinte funcionária, oriunda do quadro de pessoal da Junta de Fre-
guesia de Linda-a-Velha:

Jocélia de Guadalupe Lucas Doidinho.

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

28 de Agosto de 2002. � O Presidente da Junta, Elísio Olavo das
Neves Gouveia da Veiga. 1000134121

JUNTA DE FREGUESIA DE ANGÚSTIAS

Aviso

Torna-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia, foi
reclassificado, nos termos da Lei n.º 218/2002, a seguinte funcio-
nária:

Nome Nova carreira ÍndiceCarreira ÍndiceEscalão Escalão

Silvina Cardoso ...................................... Auxiliar administrativo ...... 2 132 1921Assistente administrativo ...

A funcionária deve proceder a aceitação do novo lugar no prazo
de 20 dias, contados da data da última publicação deste aviso no
Diário da República.

30 de Agosto de 2002. � O Presidente da Junta, (Assinatura ile-
gível.) 1000133735

JUNTA DE FREGUESIA DE ASSENTIZ

Aviso de nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da

Junta de Freguesia do dia 2 de Setembro de 2002, competência pre-
vista na alínea d) do n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º

e n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
foi nomeada a candidata classificada em 1.º lugar, Carla Maria Fi-
gueiredo Tinta Correia, em nomeação provisória, no concurso ex-
terno de ingresso para provimento de um lugar do grupo de pessoal
auxiliar, carreira de auxiliar administrativo, categoria de auxiliar
administrativo, cuja lista de classificação final foi homologada em
reunião de Junta de Freguesia em 17 de Agosto de 2002.

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

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

3 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, José Manuel
Leitão. 1000134138
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JUNTA DE FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de coveiro

Faz-se público que, por deliberação desta Junta de Freguesia de
2 de Setembro de 2002, se encontra aberto o concurso em epígrafe,
nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, com a adaptação aplicável à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário
da República, para provimento de um lugar de coveiro, do grupo de
pessoal auxiliar, da carreira de coveiro, a que corresponde o venci-
mento de 465,50 euros, escalão 1, índice 150, pertencente ao qua-
dro de pessoal desta autarquia.

Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indicada e
para as que vierem a vagar no prazo de um ano a contar da publica-
ção da respectiva lista de classificação na 3.ª série do Diário da
República.

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

Local de trabalho � é em toda a área abrangida pela freguesia de
Reguengos de Monsaraz.

Legislação aplicável � são aplicáveis as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as adaptações para a
administração local introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à
administração local com as adaptações constantes do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Requisitos gerais � podem candidatar-se ao presente concurso os
indivíduos que reúnam os requisitos constantes no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, tendo adaptações para a ad-
ministração local introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

Requisitos especiais � os candidatos terão de estar habilitados com
a escolaridade obrigatória.

Os candidatos deverão reunir os requisitos gerais e especiais, até
ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas.

Métodos de selecção a utilizar � prova prática de conhecimentos.
Entrevista profissional de selecção (EPS), com a duração de trin-

ta minutos � pretende-se, através desta, avaliar, uma relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais dos candidatos, por comparação com o perfil de exigên-
cias da função a desempenhar.

Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores e
resulta da média aritmética simples dos métodos de selecção, consi-
derando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação infe-
rior a 10 valores, tendo-se como tal, por arredondamento, as clas-
sificações inferiores a 9,5 valores, e será obtida através da aplicação
da seguinte fórmula:

CF =
 2 × PPC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Na entrevista profissional de selecção (EPS) serão ponderados os
seguintes factores de apreciação:

Experiência e conhecimentos profissionais do lugar a prover;
Preocupação pela evolução profissional e valorização pessoal;
Motivação e interesse pelo lugar.

Ponderando o conjunto dos factores de apreciação referidos atrás,
os concorrentes serão classificados de acordo com a seguinte forma:

Favorável preferencialmente � até 20 valores;
Bastante favorável � até 16 valores;
Favorável � até 12 valores;
Favorável com reservas � até 8 valores;
Não favorável � até 4 valores.

As actas de reuniões do júri do concurso são facultadas aos candi-
datos sempre que solicitadas.

A data e local da prestação de provas serão anunciadas com a
publicação da relação dos candidatos admitidos e excluídos.

Habilitações literárias � escolaridade obrigatória (4 anos de esco-
laridade para os candidatos nascidos até 1966, 6 anos de escolarida-

de para os candidatos nascidos entre 1 de Janeiro de 1967 e 31 de
Dezembro de 1980, e 9 anos de escolaridade para os candidatos
nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981).

Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser for-
malizadas mediante requerimento, em folha de papel normalizado
branco ou de cores pálidas, formato A4, dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, podendo ser remetido até ao
último dia do prazo estabelecido neste aviso pelo correio, com aviso
de recepção para a Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, Rua
de Mouzinho de Albuquerque, 50, 7200-390 Reguengos de Monsaraz,
ou entregue pessoalmente na secretaria da Junta de Freguesia, deven-
do dele constar os seguintes elementos.

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, residên-
cia, código postal, e concurso a que se candidata);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar para apreciação do seu mérito, não po-
dendo, porém, serem levados em conta esses elementos
quando não forem apresentados os respectivos documentos
comprovativos.

Dispensa de documentos � será dispensada a apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos referidos no 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 relativamente a
cada uma das alíneas, excepto a alínea c) do referido artigo, devendo
os candidatos apresentar em anexo ao requerimento, o documento
comprovativo das habilitações literárias legalmente exigidas, assi-
nando o mesmo, assinatura que deverá ser reconhecida com a apre-
sentação do bilhete de identidade.

Dúvidas � assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candida-
to, em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

Falsas declarações � as falsas declarações prestadas pelos candi-
datos serão punidas nos termos da lei.

Afixação das listas � as listas dos candidatos admitidos e excluí-
dos, bem como a classificação final, ou quaisquer outros elementos
julgados necessários, serão afixadas nos locais mais públicos e de
costume da freguesia, ou publicadas no Diário da República, 3.ª sé-
rie, conforme as situações no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

Composição do júri � o júri tem a seguinte composição:
Presidente � António José Bico Medinas, presidente da Junta

de Freguesia.
Vogais efectivos:

Joaquim Virgílio Casco Martelo, secretário da Junta e subs-
tituto do presidente do júri nas suas faltas e impedimen-
tos, e Paula Cristina Vicente Lucena Matias, assistente
administrativo especialista.

Vogais suplentes:

João Manuel Saraiva Cuco e Mário Rolo Bico.

5 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, António José
Medinas. 1000134120

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Renovação de comissão de serviço

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, com as adaptações à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público que o con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados de Almada, em
sua reunião de 4 de Setembro de 2002, deliberou renovar a nomea-
ção em regime de substituição, pelo período de seis meses, do funci-
onário destes serviços João Luís da Silva Torrão, chefe de Divisão
Municipal de Fiscalização de Sistemas Prediais.

6 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000071633
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Aviso

Concurso interno para provimento de um lugar de chefe
de Divisão Municipal de Fiscalização de Sistemas Pre-
diais.

 1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, torna-se público que, por deliberação do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados de Almada de 4 de Se-
tembro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação deste aviso, concurso interno para pro-
vimento de um lugar de chefe de Divisão Municipal de Fiscalização
de Sistemas Prediais, caducando com o preenchimento do mesmo,
tendo o prazo de validade de seis meses contado da data de publica-
ção da lista de classificação final.

2 � Ao presente concurso serão aplicadas as regras constantes
na Lei n.º 49/99 e nos Decretos-Leis n.os 204/98, 238/99, e 514/99,
respectivamente de 22 de Junho, 11 de Julho, 25 de Junho e 24 de
Novembro.

3 � O local de trabalho � Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Almada.

4 � Os métodos de selecção são avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

5 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular (AC) e da entrevista profissional de selecção (EPS), bem como
o sistema de classificação final (CF), incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

5.1 � No sistema de classificação é ainda aplicado o disposto
no artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à admi-
nistração local através do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro.

6 � De acordo com o sorteio realizado na Comissão de Observa-
ção e Acompanhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes no
dia 4 de Julho de 2002, a que se refere a acta n.º 274/2002, daquela
Comissão, a constituição do júri do concurso é a seguinte, sendo o
1.º vogal efectivo substituto do presidente nas suas ausências e im-
pedimentos.

6.1 � Constituição do júri de selecção:

Presidente � Nuno Miguel M. Vitorino, vogal do conselho de
administração.

1.º vogal efectivo � Carlos Fernando dos Reis Mendes (chefe
de Divisão Municipal de Recursos Humanos), que substitui o
presidente nas suas faltas.

2.º vogal efectivo � Manuel Paulino da Cunha Morgado (di-
rector de Departamento Municipal de Estudos e Projectos).

1.º vogal suplente � Maria da Graça Pires Garcia Paulino (che-
fe de Divisão Municipal de Gestão de Redes de Esgotos).

2.º vogal suplente � Lurdes Alexandra Neto de Sousa (chefe
de Divisão Municipal de Tratamento de Águas Quinta da
Bomba).

7 � São requisitos legais de admissão:

a) Licenciatura em Engenharia Civil;
b) Integração em carreira do grupo de pessoal técnico superi-

or,
c) Quatro anos de experiência profissional em cargos inseri-

dos em carreira do grupo de pessoal a que alude a alínea
anterior.

8 � São condições preferenciais consideradas necessárias ao de-
sempenho do cargo as seguintes:

8.1 � Nas habilitações � possuir curso superior que confira o grau
de licenciatura em Engenharia Civil.

8.2 � Na experiência profissional � experiência na área de ac-
tividade para a qual o concurso é aberto, nomeadamente em autar-
quias e em fiscalização de obras.

9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Almada, podendo ser entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, na ou para a Divisão
de Recursos Humanos destes Serviços Municipalizados, sita na Pra-
ceta de Ricardo Jorge, 2, Pragal, 2800-585 Almada, dentro do pra-
zo fixado no n.º 1 do presente aviso, e conter os seguintes elemen-
tos: nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade,
residência, código postal, localidade, número de telefone, arquivo de
identificação e data de emissão e de validade do bilhete de identida-
de, número de contribuinte, categoria profissional, organismo a que

pertence, identificação do concurso a que se candidata, carreira,
categoria, número e data do Diário da República do respectivo aviso
de abertura.

10 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Declaração em como possui os requisitos legais de admis-
são;

b) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assina-
do, do qual devem constar, designadamente, as habilitações
literárias, as funções que exercem, bem como as que exer-
ceram, com indicação dos respectivos períodos de duração
e actividades relevantes, bem como a formação profissio-
nal que possui, indicando as acções de formação finaliza-
das, as entidades promotoras e respectiva duração, e jun-
tando cópias dos respectivos certificados, sob pena de a
mesma não ser considerada;

c) Fotocópia do documento comprovativo da posse das habi-
litações literárias.

10.1 � A falta de declaração referida na alínea a) do n.º 10 de-
termina a exclusão do concurso.

10.2 � Aos trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Almada é dispensada a apresentação dos documen-
tos comprovativos da posse das acções de formação mencionadas
no curriculum vitae  e do requisito expresso na alínea c) do n.º 10,
desde que constem no processo individual.

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

no presente aviso serão excluídas.
13 � A lista de candidatos e de classificação final serão afixa-

das na Divisão de Recursos Humanos, se o número de candidatos
for inferior a 100, ou publicadas no Diário da República, 3.ª sé-
rie, se aquele número for superior. Os candidatos admitidos serão
oficiados sobre a data, hora e local de realização dos métodos de
selecção.

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

6 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000071644

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Abertura de concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de um lugar de técnico profissional de cons-
trução civil especialista, do grupo de pessoal técnico-
-profissional, escalão 1, índice 260.

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com a
deliberação do conselho de administração de 21 de Agosto de 2002,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação deste aviso, o concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de um lugar da categoria de técnico-profissional de cons-
trução civil especialista, do grupo de pessoal técnico-profissional,
escalão 1, índice 260, a que corresponde o vencimento mensal ilí-
quido de 806,86 euros, e todas as regalias sociais vigentes para os
funcionários da administração local.

1 � O concurso é válido para o provimento da vaga colocada
a concurso e para as que for necessário prover no prazo de três
meses.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de
Junho, 204/98, de 11 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de
7 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 353-A/89, de 16 de
Outubro.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o previsto no
Despacho n.º 1/90, do Secretário de Estado da Administração Local
e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.

4 � Local de trabalho � toda a área do concelho de Sintra.
5 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

a) Possuir os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
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b) 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, poderão candidatar-se
ao presente concurso os funcionários com a categoria de
técnico profissional de construção civil principal, com, pelo
menos, três anos na respectiva categoria classificados de
Muito bom ou cinco anos classificados de Bom.

6 �Os interessados deverão apresentar na Secção de Recrutamento
e Selecção destes SMAS, ou remeter pelo correio, com aviso de re-
cepção, no prazo referido, requerimento, dirigido ao presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra, Avenida do Movimento das Forças Armadas,
16, 2714-503 Sintra, acompanhado de fotocópia do bilhete de iden-
tidade e de curriculum vitae, solicitando a sua candidatura, do qual
deve constar o nome completo, filiação, naturalidade, data de nas-
cimento, estado civil, número e data do bilhete de identidade, bem
como o serviço de identificação que o emitiu, residência, telefone e
número fiscal de contribuinte.

7 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso se os candidatos
declararem no mesmo requerimento, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relati-
vamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de admissão, com
excepção do documento comprovativo da sua qualidade de funcio-
nário da Administração Pública, caso não seja funcionário destes
SMAS, que deverá ser entregue no acto da inscrição.

8 � Os métodos de selecção a utilizar, com carácter eliminatório:

a) Prova de conhecimentos, que consistirá na apresentação de
um trabalho, versando tema actual e concreto, de interesse
para os SMAS e directamente relacionado com o conteúdo
funcional do respectivo cargo;

b) Avaliação curricular.

9 � Na avaliação curricular serão considerados os seguintes fac-
tores:

Classificação de serviço;
Habilitação académica;
Formação profissional; e
Experiência profissional.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constarão das actas das reuniões do júri do con-
curso, a qual poderá ser facultada aos candidatos sempre que solicitada.

11 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res e obtida através da aplicação do método de selecção referido no
n.º 8, sendo excluídos os candidatos que obtiverem classificação fi-
nal inferior a 9,5 valores.

12 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Recrutamento e Selecção dos Serviços Muni-
cipalizados de Água e Saneamento de Sintra, na Avenida do Movi-
mento das Forças Armadas, 16, 2714-503 Sintra, e poderão ser con-
sultadas durante as horas normais de expediente.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente do júri � Luís Manuel Pires Patrício, vogal do con-
selho de administração.

Vogais efectivos:

Engenheiro Pedro Miguel dos Santos Correia, director do
Departamento de Planeamento, Projectos e Obras, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr. Eduardo Correia Bento Paulino, director do Departa-
mento de Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Manuel Fernandes Nogueira, coordenador da carreira de
técnico profissional de construção civil.

Jorge Soares da Cunha, técnico profissional de construção
civil especialista.

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.

27 de Agosto de 2002. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Luís Patrício. 3000071689

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de técnico profissional de 2.ª clas-
se, escalão 1, índice 192.

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com
a deliberação do conselho de administração de 21 de Agosto de
2002, se encontra aberto, pelo prazo de 20 dias úteis a contar da
data da publicação deste aviso, concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe, área
de mecânica, do grupo de técnico profissional, escalão 1, índice
192, a que corresponde o vencimento mensal ilíquido de 595,83 eu-
ros e todas as regalias sociais vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

1 � O concurso é válido para o provimento da vaga indicada e
para as que venham a ser necessário prover no prazo de um ano.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de
Junho, 204/98, de 11 de Julho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 247/
87, de 17 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover consiste em fun-
ções de natureza executiva de aplicação de técnica com base no
conhecimento ou adaptação de métodos e processos enquadrados
em directivas bem definidas, exigindo conhecimentos técnicos,
teóricos e práticos obtidos no curso técnico profissional, área de
mecânica.

4 � Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência
têm preferência em igualdade de classificação, considerando-se pes-
soas com deficiência aquelas que, encontrando-se em qualquer uma
das circunstâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei
n.º 9/89, de 2 de Maio, possam exercer, sem limitações funcionais,
a actividade de técnico profissional, conforme n.º 1 do artigo 2.º do
citado Decreto-Lei n.º 29/2001.

5 � Local de trabalho � toda a área do concelho de Sintra.
6 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
e) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória;

f) Possuir habilitações literárias e profissionais adequadas ao
lugar a prover.

7 � Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, poderão candidatar-se ao
presente concurso os indivíduos habilitados com adequado curso
tecnológico, curso das escolas profissionais, curso das escolas espe-
cializadas de ensino artístico, curso que confira certificado de quali-
ficação profissional de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/
CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de Julho de
1985, ou curso equiparado na área profissional de mecânica.

8 � Os interessados deverão apresentar na Secção de Recrutamen-
to e Selecção, destes Serviços Municipalizados de Água e Saneamen-
to, ou remeter pelo correio, com aviso de recepção, no prazo refe-
rido, requerimento, dirigido ao presidente do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Sintra, Avenida do Movimento das Forças Armadas, 16, 2714-
-503 Sintra, acompanhado de fotocópia do bilhete de identidade e
curriculum vitae, solicitando a sua candidatura, do qual deve constar
o nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimento, estado
civil, número e data do bilhete de identidade, bem como o serviço
de identificação que o emitiu, residência, telefone, e número fiscal
de contribuinte.

9 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso se os candidatos
declararem no mesmo requerimento, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relati-
vamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de admissão, com
excepção do documento comprovativo indicado na alínea f) do n.º 6,
que deverá ser entregue no acto da inscrição.

10 � Os candidatos poderão especificar quaisquer circunstâncias
que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito
ou de constituírem motivo de preferência legal.
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11 � Os métodos de selecção a utilizar serão:

a) Prova escrita, relacionada com o lugar a prover, sobre os
conhecimentos adquiridos ao nível da escolaridade exigida
para admissão ao concurso, bem como aos adquiridos no
respectivo curso de formação técnico-profissional;

b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção;
d) Exame psicológico de selecção, se o júri o entender neces-

sário.

12 � Os métodos de selecção indicados nas alíneas a) e b) do n.º 11
serão eliminatórios para os candidatos que neles obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 valores e a prova escrita terá a duração de uma
hora e trinta minutos.

13 � Na avaliação curricular serão avaliados os seguintes facto-
res: habilitação académica, formação profissional e experiência pro-
fissional, enquanto que na entrevista profissional de selecção serão
avaliados os seguintes: motivação para a função, sentido crítico,
capacidade de relacionamento interpessoal e enquadramento funcio-
nal e conhecimentos sobre o conteúdo funcional do lugar a prover
e sobre a Administração Pública Local.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constarão das actas das reuniões do júri do
concurso, a qual poderá ser facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

15 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e obti-
da pela média aritmética simples das notas obtidas nos métodos de
selecção referidos no n.º 11 e serão excluídos os candidatos que ob-
tiverem classificação final inferior a 9,5 valores.

16 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Recrutamento e Selecção dos Serviços Muni-
cipalizados de Água e Saneamento de Sintra, na Avenida do Movi-
mento das Forças Armadas, 16, 2714-503 Sintra, e poderão ser con-
sultadas durante as horas normais de expediente.

17 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente do júri � engenheiro Jorge Manuel Correia Vilela,
director do Departamento de Exploração e Conservação.

Vogais efectivos:

Engenheiro José António Barbosa de Carvalho Pino, che-
fe da Divisão de Equipamento e Manutenção, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Maria Gabriela dos Santos Lage Firmo, chefe da Secção de
Recrutamento e Selecção.

Vogais suplentes:

Engenheiro Arlindo Fernando Elias da Silva, chefe da Di-
visão de Águas Residuais.

Engenheiro José dos Prazeres Simão Martins, chefe da
Divisão de Águas de Abastecimento.

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.

27 de Agosto de 2002. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Luís Patrício. 3000071692

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 21/2002/RRH/DGA/SAP

Torna-se público que, por deliberação do conselho de administra-
ção destes Serviços Municipalizados tomada em reunião de 31 de
Julho de 2002, se encontram abertos, pelo prazo de 20 dias úteis,
contados da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, concursos externos de ingresso para as categorias a seguir
indicadas, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local com as adaptações previstas no
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

I � Operário qualificado (canalizador) � 4 lugares;
II � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais � 2 lu-

gares.

1 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/
91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98,
de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e 70-A/2000,
de 5 de Maio.

2 � Prazo de validade � os concursos são validos para as vagas
postas a concurso e para as que vierem a verificar-se no prazo de
um ano a contar da data da publicação ou afixação da lista de clas-
sificação final.

3 � Local de trabalho � toda a área do município de Vila Franca
de Xira.

4 � Remunerações e outras condições � os titulares dos luga-
res a prover serão remunerados pelo escalão 1, índice 137, a que
corresponde o vencimento ilíquido de 425,15 euros (concurso I)
e pelo escalão 1, índice 150, a que corresponde o vencimento de
465,50 euros (concurso II), constante dos anexos do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-lhes aplicáveis, no que
concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as normas
genericamente vigentes para os funcionários e agentes da admi-
nistração local.

5 � Conteúdo funcional:

Concurso I � os constantes do Despacho n.º 1/90, da SEALOT,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de
Janeiro de 1990;

Concurso II � os constantes do Despacho n.º 38/88, da SEA-
LOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

6 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se todos os in-
divíduos vinculados ou não à administração local, desde que satisfa-
çam os seguintes requisitos:

6.1 � Requisitos gerais (os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as adaptações previs-
tas no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho):

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

b) Ter 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 desempenho 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:

Concurso I � escolaridade obrigatória e comprovada formação
ou experiência profissional, adequada ao exercício das suas
funções, de duração não inferior a dois anos. A formação ou
experiência profissional pode ser obtida nas situações de apren-
diz ou ajudante;

Concurso II � escolaridade obrigatória e possuir carta de con-
dução da categoria C.

7 � Formalização das candidaturas � requerimento em modelo-
-tipo dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento a utilizar
obrigatoriamente nos termos do n.º 3 do artigo 30.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, com as adaptações previstas no Decre-
to-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, devendo ser solicitado à Reparti-
ção de Recursos Humanos destes Serviços, onde poderá ser entregue
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
prazo fixado, para SMAS, Avenida de Pedro Vítor, 5, 2600-221 Vila
Franca de Xira, devendo constar:

7.1 � Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, morada, telefone, nú-
mero, data e prazo de validade do bilhete de identidade, serviço de
identificação que o emitiu e número de contribuinte fiscal).

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

7.3 � Habilitações literárias e profissionais.
7.4 � Quaisquer outros elementos que o candidato considere re-

levantes para a apreciação do seu mérito, ou de constituírem mo-
tivo de preferência legal, devidamente comprovados.
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8 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão devem
ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

8.1 � Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal.

8.2 � Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias.

8.3 � Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, com as adaptações previstas no Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, os quais são dispensados desde que os candidatos
declarem no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontrem relati-
vamente a cada um dos requisitos enunciados nas citadas alíneas.

8.4 � Os documentos comprovativos dos factos referidos no
n.º 7.4.

8.5 � Fotocópia da carta de condução da categoria C � Concurso II.
9 � É motivo de exclusão do concurso a não instrução dos re-

querimentos nos termos indicados.
As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � 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 � Concurso I � em cumprimento do disposto no n.º 2 do ar-
tigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, é garantida a
reserva de um lugar para candidatos com deficiência, com um grau de
incapacidade igual ou superior a 60 %, devidamente comprovada.

11.1 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de de-
ficiência, assim como indicar no requerimento de admissão as res-
pectivas capacidades de comunicação/expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprova-
tivo dessa mesma deficiência.

12 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

12.1 � Prova de conhecimentos � destinada a avaliar os níveis
de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos, exigí-
veis e adequados ao exercício das suas funções.

Concurso I:

Prova teórica e prática, com duração de duas horas:

Execução de canalizações em edifícios, instalações indus-
triais ou outras destinadas ao transporte de água ou es-
gotos;

Corte, abertura de roscas e soldaduras de tubos de plástico;
Execução de redes de distribuição e respectivos ramais de

ligação, assentamento das tubagens e acessórios neces-
sários;

Execução de redes de recolha de esgotos domésticos e plu-
viais e respectivos ramais de ligação, assentamento das
tubagens e acessórios necessários;

Supervisão do trabalho dos aprendizes que lhe estejam afectos;
Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 25 de Agosto;
Estatuto Disciplinar (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-

neiro);
Regulamento de Drenagem de Águas Residuais do Conce-

lho de Vila Franca de Xira;
Regulamento de Distribuição Pública do Concelho de Vila

Franca de Xira.

Concurso II:

Prova teórica, com duração de trinta minutos:

Estatuto Disciplinar (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro).

Prova prática, com duração de dez minutos para cada candi-
dato:

Condução de máquinas pesadas; manobra de sistemas hi-
dráulicos, manobra de sistemas mecânicos; manutenção
e conservação; condução de viaturas ligeiras; operações
de carga e descarga e ocorrências diversas.

12.2 � Entrevista profissional de selecção, com a duração máxi-
ma de quinze minutos � visa avaliar, numa relação interpessoal e

de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pesso-
ais dos candidatos ao desempenho do lugar, sendo considerados e pon-
derados os seguintes factores:

Concurso I:

a) Formação profissional;
b) Experiência profissional;
c) Motivação e interesse pelo lugar;
d) Capacidade de relacionamento.

Concurso II:

a) Habilitações literárias;
b) Experiência profissional;
c) Motivação e interesse pelo lugar;
d) Capacidade de relacionamento.

12.3 � Classificação final � a classificação final de cada uma das
provas será expressa numa escala de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da seguinte fórmula:

CF =
 3PC + 2EPS

5
em que:

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

13 � Afixação e publicação das listas � as listas de candidatos e
de classificação final serão afixadas e publicitadas nos prazos e ter-
mos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, com as adaptações previstas no Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
de realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por escrito.

15 � Constituição do júri � o júri de selecção para os concursos
tem a seguinte composição:

Concurso I:

Presidente � Carlos de Jesus de Matos, chefe de divisão.
Vogais efectivos:

Jorge Miguel do Rosário Santos Cruz, engenheiro téc-
nico de 2.ª classe (engenharia civil), que substitui o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Diamantino Manuel Casimiro Lopes, encarregado.

Vogais suplentes:

Rafael António Barreto Ferreira, chefe de divisão.
Manuel Bernardino Marques, encarregado.

Concurso II:

Presidente � Rafael António Barreto Ferreira, chefe de di-
visão.

Vogais efectivos:

Jorge Miguel do Rosário Santos Cruz, engenheiro téc-
nico de 2.ª classe (engenharia civil), que substitui o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Justiniano Gonçalves, encarregado.

Vogais suplentes:

João José Marques dos Santos, encarregado geral.
Diamantino Manuel Casimiro Lopes, encarregado.

2 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Manuel Simões Luís. 3000071691

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE GÓIS

Aviso rectificativo

Relativamente ao aviso desta Câmara Municipal, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 171, a p. 15 821, onde se lê «no
Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, artigo 8.º» deve ler-se «na
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Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, artigo 74.º, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro».

23 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, José Girão
Vitorino. 1000133790

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso SRH n.º 57/2002

Contagem de tempo de serviço � nomeação � rectificação

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, e considerando que o aviso SRH n.º 32/2002,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 194, de 23 de Agosto
de 2002, não continha o nome do nomeado, rectifica-se aquele aviso
e faz-se público que o funcionário nomeado foi o técnico superior
economista de 2.ª classe Sérgio Carvalho Jorge da Silva.

26 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão. 1000133752

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso rectificativo

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
3.ª série, n.º 84, de 10 de Abril de 2002, o aviso desta Câmara Mu-
nicipal referente à nomeação da funcionária destes serviços, Maria
Luísa Alcario Violante, em regime de comissão de serviço extraor-
dinária, aproveita-se o ensejo para corrigir o seguinte erro material.
Assim, onde se lê «Auxiliar administrativo, 7.º escalão, índice 192,»
deve ler-se «Auxiliar administrativo, 6.º escalão, índice 187».

28 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 1000134127

Aviso rectificativo

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 111, de 14 de Maio de 2002, o aviso desta
Câmara Municipal referente à nomeação do funcionário destes
serviços, Laurindo da Conceição Silva Aljustrel, aproveita-se o
ensejo para corrigir o seguinte erro material. Assim, onde se lê
«Assistente administrativo especialista, 2.º escalão, índice 270»
deve ler-se «Assistente administrativo especialista, 3.º escalão,
índice 285».

28 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 1000134122

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que saíram com inexac-
tidão as datas dos despachos de nomeação dos avisos publicados nos
seguintes Diários da República, 3.ª série. Assim, para o concurso

interno de acesso geral para provimento de dois técnicos profissio-
nais especialistas (desenhador), publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 173, de 29 de Julho de 2002, onde se lê «[...] faz-se
público que, por despachos do presidente da Câmara datados de 25 de
Fevereiro e 10 de Março do corrente ano» deve ler-se «[...] faz-se
público que, por despachos do presidente da Câmara datados de
22 de Abril do corrente ano» e, no concurso interno de acesso geral
para provimento de um operário qualificado principal (carpintei-
ro), publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 175, de 31 de
Julho de 2002, onde se lê «[...] faz-se público que, por despachos
do presidente da Câmara datados de 25 de Fevereiro e 10 de Março
do corrente ano» deve ler-se «[...] faz-se público que, por despacho
do presidente da Câmara datado de 22 de Abril do corrente ano».
(Não sujeito a visto do Tribunal de Contas, Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

21 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000071304

JUNTA DE FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que, por ter sido publica-
do com inexactidão no Diário da República, 3.ª série, n.º 144, de
25 de Junho de 2002, o aviso relativo à ordenação heráldica do bra-
são, bandeira e selo da freguesia de Salvaterra de Magos. Assim, onde
se lê «Brasão: escudo de ouro, falcão de sua cor, caparoado de ne-
gro, entre duas espigas de trigo verde, postas em pala; campanha
ondada de azul e prata de quatro tiras. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «FREGUESIA DE
SALVATERRA DE MAGOS» deve ler-se «Brasão: escudo de ouro,
falcão de sua cor, caparoado de negro, entre duas espigas de trigo de
verde, postas em pala; campanha ondada de azul e prata de quatro
tiras. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a le-
genda a negro: «FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS».

2 de Setembro de 2002. � Em substituição legal do Presidente da
Junta, José Gaspar Santos Silva. 1000133792

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 175, de
31 de Julho de 2002, a p. 16 169, foi publicado com inexactidão o
aviso da Câmara Municipal de Gondomar com o registo 3000064822.
Assim, rectifica-se que onde se lê «candidatos classificados no Diá-
rio da República» deve ler-se «candidatos classificados no concurso
referido em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública». 3000071638

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 193, de
22 de Agosto de 2002, a p. 17 775, foi publicado com inexactidão
um aviso da Câmara Municipal de Almada com o registo
n.º 3000067882. Assim, no n.º 1, onde se lê «técnico superior de
2.ª classe» deve ler-se «engenheiro técnico de 2.ª classe».

Decorrente desta rectificação aceitar-se-ão candidaturas por mais
10 dias úteis a contar da data deste aviso, sendo também considera-
das válidas as recebidas na sequência da publicação do aviso agora
rectificado. 3000071642
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3. Diversos

RCI GEST � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS,  S. A.

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 349-A, 1800 Lisboa

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3694.
Contribuinte n.º 502834099.

Balanço consolidado em 30 de Junho de 2002
(Em milhares de euros)

2002
Código Activo 2001das contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 11 � Caixa e disponib. em bancos centrais .......... � � � �
12+13 12 � Disponibilidades à vista sobre instituições 32 � 32 120

de crédito.

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito .......... 12 300 � 12 300 15 760
2880+2881+2890�
2891�2900�29001�

2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes .................................. 6 810 480 6 330 6 305
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�
29002�29003�

2907�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrigações e outros títulos de rend. fixo ....... � � � �
2480+250+251+2580+

2840+2884+2894�
29040�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+ a) Obrigações e outros títulos de rendimento � � � �
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.

2600+2601+2610+2840+
2884+2894�29040 (1)�

29200�29210�
2925�2953

2402+2411+2412+245+ b) Obrigações e outros títulos de rendimento � � � �
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.
2512+2580+2602+2611+

2612+2840+2884+
2894�29040 (2)�
29209�29219+

2925+2953

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) ........... (�) (�) (�) (�)

243+244+245+255+2481� 6 � Acções e outros títulos de rend. variável ...... � � � �
24810+2490�2491+253+

254+2581�25810+
2841�29041�291�

2923�2924�
2925+2953

400�490 7 � Participações ................................................ 23 � 23 23
401�491 8 � Partes de capital em empresas coligadas ...... � � � �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ............................ 188 188 � �

42+461+462+463+468+ 10 � Imobilizações corpóreas ............................... � � � �
4691�482+420+

461�4820

27003 11 � Capital subscrito não realizado ..................... � � � �
24810+25810 12 � Acções próprias ou partes de capital próprio � � � �

14+15+19+27� 13 � Outros activos .............................................. 314 � 314 414
27003�2959�299+

402+409�499

BALANCETES
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(Em milhares de euros)

2002
Código Activo 2001das contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ................................ 16 � 16 138
58 (dev.)+59 (3)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício .................................... � � � �

      Total do activo ................................ 19 683 668 19 015 22 760

(Em milhares de euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito ............................................... 1 964 2 050

30020+30120+ a) À vista ................................................................................................. � �
30220+31020+
31220+31320+

31920

1-1a) b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................... � �

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ...................................................................... � �

3213+3223 a) Depósitos de poupança ........................................................................ � �

32�3213� b) Outros débitos ...................................................................................... � �
3223+33+35

3200+3210+ ba) À vista ....................................................................................... � �
3220+3230

b)-ba) bb) A prazo ...................................................................................... � �

34 3 � Débitos representados por títulos ........................................................... � �

341 a) Obrigações em circulação ..................................................................... � �
340+342+349 b) Outros .................................................................................................. � �

36+39 14 � Outros passivos ....................................................................................... 352 429

52+54+56 (cred.)+ 5 � Contas de regularização .......................................................................... 242 584
58 (cred.)+59 (4)

610+611+612+613 16 � Provisões para riscos e encargos ............................................................ 143 137

612  a) Provisões para pensões e encargos similares ...................................... � �
610+611  b) Outras provisões .................................................................................. � �

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ..................................................... � �
60 8 � Passivos subordinados ............................................................................. 200 200
62 19 � Capital subscrito ..................................................................................... 12 974 12 969

632 10 � Prémios de emissão ................................................................................ � �
630+631+639 11 � Reservas .................................................................................................. 2 796 2 800

633 12 � Reservas de reavaliação .......................................................................... � �
66 13 � Resultados transitados ............................................................................. �257 3 139

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ................................................................................. 601 452

                                   Total do passivo .............................................. 19 015 22 760

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(3) Conforme o saldo global do razão (quando o saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global do razão (quando o saldo credor > saldo devedor).
(6) Na rubrica 1 «Débitos para com IC» é incluída a parte do saldo relativa a recursos de IC e na rubrica 2 «Débitos para com clientes» a parte respeitante a recursos

de terceiros.

O Conselho de Administração: Philippe Dauger, presidente � Bernard Moscatelli, administrador � Héléne Tavier, administradora � A. Breuils,
administrador � Christine Guérineau, administradora. � A Técnica Oficial de Contas, Alexandra Ferreira.

Demonstração consolidada dos resultados em 30 de Junho de 2002
(Em milhares de euros)

Código AnoDébito Anodas contas anterior

                  A) Custos

70 1 � Juros e custos equiparados ................................................................. 41 62
71 2 � Comissões .......................................................................................... 7 8
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(Em milhares de euros)

Código AnoDébito Anodas contas anterior

72 3 � Prejuízos em operações financeiras ................................................... � �
73+74 4 � Gastos gerais administrativos ............................................................ 159 173

73 a) Custos com pessoal ........................................................................ 32 34

Dos quais:

730+731 (� salários e vencimentos) ................................................ (15) (26)
732+733 (� encargos sociais) .......................................................... (3) (6)

Dos quais:

7329 (parte) (� com pensões) .................................................. (�) (�)

74 b) Outros gastos administrativos ........................................................ 127 139
78 5 � Amortizações do exercício ................................................................ � �
77 6 � Outros custos de exploração ............................................................. 17 19

790+791+792 7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos ........................ 109 179
793+799

794 8 � Provisões para imobilizações financeiras .......................................... � �
10 � Resultado da actividade corrente ....................................................... � �

671 11 � Perdas extraordinárias ........................................................................ 21 3
68 13 � Impostos sobre lucros ........................................................................ 77 246
76 14 � Outros impostos .............................................................................. 1 1
69 15 � Lucro do exercício ............................................................................. 601 452

                Total ........................................................ 1 033) 1 143

(Em milhares de euros)

Código AnoCrédito Anodas contas anterior

                     B) Proveitos

80 1 � Juros e proveitos equiparados ............................................................ 547 959

Dos quais:

80240+80241+ (� de títulos de rendimento fixo) ............................................... (�) (�)
80245+80250+

80251+80255+8026

81 2 � Rendimentos de títulos:

81�81400�81401 a) Rendimento de acções, de quotas de outros títulos de rend. variável ... � �
81400 b) Rendimento de participações .......................................................... 44 34
81401 c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas ................ � �

82 3 � Comissões ........................................................................................... � �
83 4 � Lucros em operações financeiras ....................................................... � �

840/1/2/3/5/9 5 � Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a 37 132
créditos e provisões para passivos eventuais e para compromissos.

844 6 � Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a � �
valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações financeiras,
a participações e partes de capital em empresas coligadas.

89 7 � Outros proveitos de exploração ........................................................ 3 10
8 � Resultado da actividade corrente ....................................................... � �

672 9 � Ganhos extraordinários ...................................................................... 402 8
69 11 � Prejuízo do exercício ......................................................................... � �

                           Total ........................................................ 1 033 1 143

O Conselho de Administração: Philippe Dauger, presidente � Bernard Moscatelli, administrador � Héléne Tavier, administradora � A. Breuils,
administrador � Christine Guérineau, administradora. � A Técnica de Contas, Alexandra Ferreira. 3000065948

DB CORRETORA � SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua Castilho, 20, 1250 Lisboa

Capital social: 250 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4416.
Contribuinte n.º 503149870.
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Balanço em 31 de Março de 2002
(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido Líquido

10+11+130 11 � Caixa e disp. em bancos centrais ..... 9 423,57 � 9 423,57 14 631,57
12+13�130 12 � Disponibilidades à vista sobre insti- 1 121 275,32 � 1 121 275,32 1 308 886

tuições de crédito.

20+21+280+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito 3 500 000 � 3 500 000 2 992 787,38
2880+2881+2890�

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+ 4 � Créditos sobre clientes ...................... � � � �
283+2882+2883+

2887+2892+2893+2897�
29002�29003�29012�
29013�29017�2952

240+241+245+ 5 � Obrig. e outros títulos de rendimento � � � �
255+2480+250+251+ fixo.

2580+26+2840+2884+
2894�290140�2920�

2921�2925�2953

2400+2401+2410+ a) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�
290140 (1)�29200�
29210�2925�2953

2402+2411+2412+ b) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
245+255+2480+2502+ fixo � de outros emissores.

2511+2512+2580+2602+
2611+2612+2840+2884+
2894�290140 (2)�29209�

29219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrig. próprias) ....... (�) (�) (�) (�)

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros títulos de rendimento � � � �
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924�2925�
2953+5624 (dev.)

400�490 7 � Participações .................................... 135 197,99 � 135 197,99 135 197,99
401�491 8 � Partes de cap. em empresas coligadas � � � �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ................ 455 238,19 410 031,29 45 206,90 125 861,79

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................... 214 895,17 156 863,05 58 032,12 61 602,23
468+4691�482

420+4280+461� (Dos quais: imóv. de serviço próprio) (�) (�) (�) (�)
4820�48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado ......... � � � �
24810+25810 12 � Acções próp. ou part. de cap. próprias � � � �

14+15+19+27� 13 � Outros activos .................................. 55 133,79 � 55 133,79 60 851,20
27003�29007�2959�
299+402+409�499

51+55+56 (dev.) (3)+ 15 � Contas de regularização .................... 790 831,12 � 790 831,12 1 246 452,71
58 (dev.)+59 (4)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ........................ � � � �

      Total do activo ..................... 6 281 995,15 566 894,34 5 715 100,81 5 946 270,87

(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31+35 (6) 1 � Débitos para com instituições de crédito .......................................... � �

30020+30120+ a) À vista ............................................................................................ � �
30220+31020+
31220+31320+

31920
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(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

1-1a) b) A prazo ou com pré-aviso .............................................................. � �

32+33+35 (6) 2 � Débitos para com clientes ................................................................. � �

3213+3223 a) Depósitos de poupança ................................................................... � �

32�3213� b) Outros débitos ................................................................................. � �
3223+33+35

3200+3210+ ba) À vista .................................................................................. � �
3220+3230

b)-ba) bb) A prazo ................................................................................. � �

34 3 � Débitos representados por títulos ...................................................... � �

341 a) Obrigações em circulação ................................................................ � �
340+342+349 b) Outros ............................................................................................. � �

36+39 14 � Outros passivos .................................................................................. 214 534,03 2 204 748,92

52+54+56 (cred.)+ 5 � Contas de regularização ..................................................................... 1 018 958,06 1 524 631,98
58 (cred.)+59 (5)

610+611+612+613 16 � Provisões para riscos e encargos ....................................................... 551,34 �

612  a) Provisões para pensões e encargos similares ................................. � �
610+611+613  b) Outras provisões ............................................................................. 551,34 �

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................ � �
60 8 � Passivos subordinados ........................................................................ � �
62 19 � Capital subscrito ................................................................................ 250 000 249 398,95

632 10 � Prémios de emissão ........................................................................... � �
630+631+639 11 � Reservas ............................................................................................. 1 751 028,36 1 751 629,41

633 12 � Reservas de reavaliação ..................................................................... � �
66 13 � Resultados transitados ........................................................................ 1 560 715,83 �

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ............................................................................ 919 313,19 215 861,61

                                  Total do passivo .......................................... 5 715 100,81 5 946 270,87

Rubricas extrapatrimoniais

Código AnoAnodas contas anterior

90+970 1 � Passivos eventuais ................................................................................ � �

Dos quais:

9010+9011 Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ..... � �
970 Cauções e activos dados em garantia .............................................. � �

92 2 � Compromissos ...................................................................................... � �

Dos quais:

9200 Compromissos resultantes de operações de venda com opção de � �
recompra.

A Direcção: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)

Demonstração dos resultados em 31 de Março de 2002
(Em euros)

Código AnoDébito Anodas contas anterior

                  A) Custos

70 1 � Juros e custos equiparados ................................................................. 210,08 �
71 2 � Comissões .......................................................................................... 6 174,36 16 069,91
72 3 � Prejuízos em operações financeiras ................................................... � �

73+74 4 � Gastos gerais administrativos ............................................................ 241 113,72 434 033,82
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(Em euros)

Código AnoDébito Anodas contas anterior

73 a) Custos com pessoal ........................................................................ 111 287,97 147 017,58

Dos quais:

730+731 (� salários e vencimentos) ................................................ (85 084,08) (111 648,95)
732+733 (� encargos sociais) .......................................................... (23 628,88) (35 368,64)

Dos quais:

73290+73291+ (� com pensões) .................................................. (4 033,20) (4 938,10)
73292

74 b) Outros gastos administrativos ........................................................ 129 825,75 287 016,24

78 5 � Amortizações do exercício ................................................................ 18 047,22 34 254,19
77 6 � Outros custos de exploração ............................................................. 149,64 �

790+791+792 7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos ........................ 551,34 �
793+795+799

794 8 � Provisões para imobilizações financeiras .......................................... � �
10 � Resultado da actividade corrente ....................................................... (438 965,61) (405 263,67)

671 11 � Perdas extraordinárias ........................................................................ 225 234,29 77 443,68
68 13 � Impostos sobre lucros ........................................................................ 499 380 117 258,16
76 14 � Outros impostos .............................................................................. � �
69 15 � Lucro do exercício ............................................................................. 919 313,19 215 861,61

                Total ........................................................ 1 910 173,84 894 921,37

(Em euros)

Código AnoCrédito Anodas contas anterior

                     B) Proveitos

80 1 � Juros e proveitos equiparados ............................................................ 30 430,24 45 207,07

Dos quais:

80240+80241+ (� de títulos de rendimento fixo) ............................................... (�) (�)
80245+80250+

80251

81 2 � Rendimentos de títulos:

81�81400�81401 a) Rendimento de acções, de quotas de outros títulos de rend. variável ... � �
81400 b) Rendimento de participações .......................................................... � �
81401 c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas ................ � �

82 3 � Comissões ........................................................................................... 674 781,73 844 414,52
83 4 � Lucros em operações financeiras ....................................................... � �

840/1/2/3/5/9 5 � Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a � �
créditos e provisões para passivos eventuais e para compromissos.

844 6 � Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a � �
valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações financeiras,
a participações e partes de capital em empresas coligadas.

89 7 � Outros proveitos de exploração ........................................................ � �
8 � Resultado da actividade corrente ....................................................... � �

672 9 � Ganhos extraordinários ...................................................................... 1 204 961,87 5 299,78
69 11 � Prejuízo do exercício ......................................................................... � �

                          Total .......................................................... 1 910 173,84 894 921,37

O Administrador: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000066084
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4. Empresas � Registo comercial
COIMBRA
CANTANHEDE

RUGGIERO INTERNACIONAL PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Rectificação

No suplemento ao Diário da República, 3.ª série, n.º 174, de 30 de
Julho de 2002, a p. 16 136-(181), saiu com inexactidão a publicação
relativa à sociedade Ruggiero Internacional Produtos Alimentares, L.da

Assim, rectifica-se, relativamente à data da aprovação das contas, que
onde se lê «11 de Outubro de 2001» deve ler-se «11 de Janeiro de
2002». 3000071616

FARO
ALBUFEIRA

ALFREDO CASCAIS � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2657/20020705; identificação de pessoa colectiva
n.º 506212220; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/20020705.

Certifico que por escritura lavrada em 4 de Julho de 2002, fls. 103,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 93-A, no Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, de Loulé, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alfredo Cascais � Instalações
Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização O Nosso Tecto,
Quinta da Palmeira, bloco C, lote 6, 1.º, esquerdo, na cidade, fregue-
sia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7000,00  euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital so-
cial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus
actos e contratos,  é  suf ic iente a intervenção de um ge-
rente .

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
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

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota autorizada figura
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

19 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Madalena Avó.
1000129799

MONCHIQUE

GARVECONSULTE � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Seixas, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 78/
310787; identificação de pessoa colectiva n.º 501858270.

Certifico que foram depositados os documentos referente à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2001.

23 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante em substituição le-
gal do Conservador, Humberto dos Santos Mariano Coelho.

2001007329

OLHÃO

MARREIROS & CABRITA � EXPLORAÇÃO COMERCIAL
DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1880/
001018; data do depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129507

ANTÓNIO INÁCIO GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1436/
940311; identificação de pessoa colectiva n.º 503176869; data do
depósito: 26062002.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129505

ARTVILAS � CONSTRUÇÕES PARA VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1963/
20010816; identificação de pessoa colectiva n.º 505534185; data
do depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129503

DIAS & SABINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 631/
780314; identificação de pessoa colectiva n.º 500743746; data do
depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129501

GELADARIA E CONFEITARIA CAPRICHO,
DE ANTÓNIO PAULA GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 719/
800211; identificação de pessoa colectiva n.º 500929688; data do
depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129499

ANTÓNIO A. C. ESTEVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 772/
810506; data do depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129496

GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE FACILCONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 454/
680611; data do depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129494

ESTÚDIO JORGE TIMÓTEO � COMUNICAÇÃO VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1318/
911212; identificação de pessoa colectiva n.º 502667630; data do
depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129492

NEVES & JACINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1784/
990923; identificação de pessoa colectiva n.º 504601008; data do
depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129489

CRISTINA & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 978/
860314; identificação de pessoa colectiva n.º 501639608; data do
depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129488

QUINTINO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 598/
770405; identificação de pessoa colectiva n.º 500657963; data do
depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129485

GAGO & GAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1906/
010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505369508; data do
depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129483

NEVES � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1988/
20011207; data do depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129482

CEDIETE � ALIMENTAÇÃO RACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1082/
880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501942033; data do
depósito: 26062002.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129480

ANTÓNIO JOAQUIM FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 791/
810827; identificação de pessoa colectiva n.º 500505446; data do
depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129478

ÁGUIA SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1346/
920630; identificação de pessoa colectiva n.º 502818328; data do
depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129477

EDUARDO, BAGANHA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 884/
830524; data do depósito: 26062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129473

COZINHAS 125 � COMÉRCIO E MONTAGEM DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2046/
20020226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20020226.

Certifico que entre Ana Cristina do Rosário Santos Virgínio, casada
com João Manuel Carrusca Virgínio, na comunhão de adquiridos; e Paulo
Jorge do Rosário Santos, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cozinhas 125 � Comércio e
Montagem de Cozinhas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, fre-
guesia de Quelfes, concelho de Olhão, com endereço postal na caixa
postal 244 H.

3 � 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 no comércio e montagem de cozi-
nhas, electrodomésticos e roupeiros por medida.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social, depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário Cor-
reia Pacheco Lopes. 1000129479

TEAMROYAL � ACTIVIDADES DE CONSULTORIA,
NEGÓCIOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2048/
20020311; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020306.

Certifico que entre Ilona Wilding, divorciada, e Salomé Eurico
Gomes Soares de Matos, solteira, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEAMROYAL � Actividades de
Consultoria, Negócios e Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Palmeirinha, Cerro
da Cabeça, freguesia de Moncarapacho, concelho de Olhão, com en-
dereço postal na caixa postal 204 K.

3 � 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 em actividades de consultoria,
negócios e gestão, compra e venda de imóveis adquiridos para esse
fim, administração e gestão de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas 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.
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Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social, depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conforme o original.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129475

TAVARES & MONTEIRO, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2063/
20020411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020411.

Certifico que entre Domingos de Sousa Tavares, solteiro, maior, e
José Euclides Mendes Monteiro, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a Tavares & Monteiro � Construção
Civil, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 73, 1.º,
esquerdo, freguesia e concelho de Olhão.

2 � A sede da sociedade pode ser transferida dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe por decisão da gerência.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, compra e ven-
da de propriedades de imóveis, empreitadas de construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000,00 euros, já realizado em dinheiro,
correspondendo a duas quotas, como a seguir se transcreve: uma quo-
ta de 3500,00 euros pertencente a José Euclides Mendes Monteiro;
uma quota de 1500,00 euros pertencente a Domingos de Sousa
Tavares.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, compete a ambos os sócios que ficam desde já nome-
ados gerentes, sendo necessário ambas as assinaturas para obrigar a
sociedade.

§ único. A sociedade poderá designar gerentes não sócios. Fica
desde já nomeado gerente Emanuel Jesus Teixeira Monteiro, por-
tador do bilhete de identidade n.º 16122188, emitido em 26 de No-
vembro de 1997, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, resi-
dente na Avenida da República, 73, 1.º, esquerdo, freguesia e
concelho de Olhão.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até um montante igual a 50 vezes o valor
do capital social.

ARTIGO 7.º

São permitidos negócios jurídicos celebrados entre os sócios e a
sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto da socieda-
de.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao le-
vantamento do depósito do capital social para fazer face aos encar-
gos legais e instalação da sociedade.

Conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário Cor-
reia Pacheco Lopes. 1000129309

DOMINGOS PEREIRA & IRMÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2049/
20020308; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020308.

Certifico que entre José Domingos Pereira e Manuel Pereira, sol-
teiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Domingos Pereira & Irmão �
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Patrão Joaquim
Casaca, Pátio da Gabriela, 2, na cidade, freguesia e concelho de
Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios; repa-
ração de edifícios; obras públicas; demolição e terraplanagens; cons-
trução de coberturas; outras obras especializadas de construção, tais
como, aplicação de massas e pavimentos e pistolagens; instalações
eléctricas; obras de isolamento; instalação de canalização e
climatização, estucagem; montagem de trabalhos de carpintaria e
caixilharia; revestimento de pavimentos e paredes; pintura e colo-
cação de vidros. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00  euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de oito vezes o valor do capital so-
cial.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios José Domin-
gos Pereira e Manuel Pereira, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � É proibido à sociedade prestar caução ou, por qualquer outra
forma, garantir dívidas alheias, excepto nos casos em que a socieda-
de esteja directamente envolvida, desde que os sócios, previamente,
deliberem nesses sentido.

2 � A actuação dos gerentes que contrarie o disposto no número
anterior, torna-os pessoalmente responsáveis pelas dívidas garanti-
das ou assumidas.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários por tempo deter-
minado, para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, ficando da sociedade obrigada nos termos dos poderes conferi-
dos.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
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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 prévio consen-

timento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 9.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.

ARTIGO 10.º

1 � A convocação das assembleias gerais, ordinárias ou extraordi-
nárias, deverá ser efectuada pelos gerentes em exercício ou em alter-
nativa por qualquer um dos sócios.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa por eles indicada, independentemente da sua re-
lação de parentesco ou outra com o sócio e quer o procurador seja ou
não sócio da sociedade, desde que indiquem à sociedade, em carta
dirigida aos gerentes em exercício a identidade do representante com
pelo menos, um dia útil de antecedência.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social, depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bem móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período logo que definitiva-
mente matriculada.

Conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário Cor-
reia Pacheco Lopes. 1000129472

GUALDIM & SANTOS � INSTALAÇÃO DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2053/
20020322; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20020322.

Certifico que entre Gualdim Antunes Mendes, casado com Maria
Elizabete Ferro Dias Mendes, na comunhão de adquiridos e João
Manuel Guerreiro dos Santos, casado com Ana Lúcia Fernandes Alves
dos Santos, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gualdim & Santos � Instalação
de Redes de Gás, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, bloco
3, loja B, rés-do-chão, na vila e freguesia da Fuseta, concelho
de Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalação de redes de gás,
comércio, reparação e assistência a aparelhos de gás.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5100,00  euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global equivalente a quatro vezes o ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo como respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
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 prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis
ou direitos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a soci-
edade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129469

VALENTIANA � MINI MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2042/
20020222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020222.
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Certifico que entre Ana Maria Viegas Faria Martins, casada com
João Fernando Mestre Martins, na comunhão de adquiridos, e
Valentina Maria Lopes Fernandes, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VALENTIANA � Mini
Mercado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque de Campismo da Fuseta,
da freguesia da Fuseta, concelho de Olhão, com endereço postal no
apartado 50.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de mini mercado
e estabelecimentos afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as duas sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129467

PEPOUF � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2020/
20020115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020115.

Certifico que por Pedro Marques Pousão Ferreira, solteiro, mai-
or, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguin-
tes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PEPOUF � Comércio de Vestu-
ário e Acessórios, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de Marim, freguesia de
Quelfes, concelho de Olhão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário, acessórios,
calçado, marroquinaria e artigos de viagem. Produção, importação,

exportação e comercialização, com representação de marcas e fir-
mas de matérias primas, bens e equipamentos para estas áreas. Ela-
boração de estudos e projectos e acessória nestas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 25 000 euros, sendo 844,84 euros realiza-
dos em dinheiro e os restantes 24 115,16 euros realizados por en-
tradas em espécie, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração
conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e ou no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Certifico ainda que ficou depositado na pasta respectiva o seguin-
te relatório do revisor oficial de contas:

Relatório de verificação de entradas em espécie

Introdução.
1 � O presente relatório foi elaborado para cumprimento do dis-

posto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais e repor-
ta-se à verificação das entradas em espécie a efectuar para efeitos
de constituição da sociedade unipessoal denominada PEPOUF � Co-
mércio de Vestuário e Acessórios, Unipessoal, L.da, com o número
provisório de pessoa colectiva 505790157.

2 � O capital social da sociedade a constituir é de 25 000 euros,
sendo 844,84 euros realizados em dinheiro e os restantes
24 155,16 euros a realizar por entradas em espécie objecto de aná-
lise neste relatório.

Critérios adoptados para a avaliação.
3 � A avaliação foi efectuada de acordo com as normas técnicas

de revisão legal de contas, aprovadas pela Câmara dos Revisores O-
ficiais de Contas, e da Recomendação Técnica n.º 14 � Verificação
das entradas para a realização do capital das sociedades, elaborada
pela Comissão Técnica das Normas.

Descrição dos bens e identificação da titularidade.
4 � O capital irá em parte ser realizado por entradas em espécie

que se decompõem nos bens que a seguir se discriminam, devida-
mente valorizados:

(em euros)

Identificação dos bens Valor dos bens

Estantes, prateleiras e material instalado em loja ....... 20 713,08
Volkswagen Golf Van D � 97-85-EV .......................... 1 705,30
Computador AMD K7 600 ........................................... 1 139,72
Palmotop HP Jornada 548 A ....................................... 597,06

Total ...................................... 24 155,16

5 � Os bens descritos que irão integrar o capital da sociedade
unipessoal PEPOUF � Comércio de Vestuário e Acessórios,
Unipessoal, L.da, são propriedade de Pedro Marques Pousão Ferrei-
ra, contribuinte fiscal n.º 122775341, residente na Quinta de Marim,
Ap. 108 em Olhão.

Valorização dos bens.
6 � Os bens descritos no anterior n.º 4 que irão servir à realiza-

ção de parte do capital da sociedade unipessoal, foram avaliados pelos
seus valores actuais constantes da contabilidade de Pedro Marques
Pousão Ferreira como empresário em nome individual, uma vez que
se encontram até agora afectos a essa actividade empresarial. Esta
nova sociedade irá desenvolver essa mesma actividade, pelo que a
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valorização dos bens descritos neste relatório, em nosso entender e
para este efeito, é adequada.

Conclusão.
7 � Com base no trabalho realizado é nossa convicção que os

valores dos bens de 24 155,16 euros acima referidos atingem o va-
lor das entradas em espécie a integrar no capital a realizar por Pedro
Marques Pousão Ferreira, conforme melhor discriminado nos n.os

4 e 5 deste relatório.

Conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129466

ÁREA KÚBICA � DESIGN DE COZINHAS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2036/
20020206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20020206.

Certifico que entre Horácio Ildefonso Viegas de Jesus casado com
Sandra Maria Glória Santos de Jesus, na comunhão de adquiridos;
João Cláudio Viegas de Jesus, solteiro, maior e Leonília Rosa dos
Santos Viegas de Jesus casada com José Horário Azinheira de Jesus,
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Área Kúbica � Design de Cozi-
nhas e Decorações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda Jesus, Estrada de
Brancanes, freguesia de Quelfes, concelho de Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação, fabrico e comercialização de móveis, mobiliário de
cozinha e artigos de decoração. Serviços de design de cozinhas e
decorações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma, no
valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Horácio
Ildefonso Viegas de Jesus; outra, no valor nominal de 3000 euros,
pertencente ao sócio João Cláudio Viegas de Jesus e outra, no valor
nominal de 750 euros, pertencente à sócia Leonília Rosa dos Santos
Viegas de Jesus.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, 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 Horácio
Ildefonso Viegas de Jesus e João Cláudio Viegas de Jesus.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129464

PARREIRA & PARREIRA � ESTUCADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2062/
20020403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20020403.

Certifico que entre Paulo Nunes da Silva Parreira, casado com
Ana Rosa Órfão Palma Parreira, na comunhão de adquiridos e Artur
Manuel Nunes da Silva Parreira, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Parreira & Parreira �
Estucadores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Coutinho Pais,
lote 7, 3.º, direito, na cidade, e concelho de Olhão, freguesia de
Quelfes.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estucagem. Montagem de tra-
balhos de carpintaria e de caixilharia. Revestimentos de pavimentos
e de paredes. Pintura e colocação de vidros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quatro vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129462

BIASPLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1592/
970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503897892; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/20020517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato e em consequência modificados os arti-
gos 1.º e 3.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma BIASPLÁSTICOS, L.da, e tem a sua
sede na Zona Industrial de Olhão, lote 162, freguesia de Quelfes, ci-
dade e concelho de Olhão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma, no valor nominal de 3000 euros
pertencente ao sócio Angeolino Melo Pereira de Matos e outra, no
valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Esmeralda Filomena
Florêncio Dias de Matos.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

1 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 1000129460

PORTIMÃO

ALGARÁREAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4093/
020613; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 11/
020613.

Certifico que VALMAIOR, SGPS, S. A., Avenida de D. Afonso
Henriques, sem número de polícia, Portimão, foi constituída uma
sociedade unipessoal por quotas, com a denominação em epígrafe que
se rege pelo contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma ALGARÁREAS � Sociedade de
Construções, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 � A Sociedade tem a sua sede social na Avenida de D. Afonso
Henriques, freguesia e concelho de Portimão.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para qualquer outro
local do referido concelho.

3 � Poderá ainda a gerência, criar, transferir ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
da Sociedade, em qualquer parte do território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social consiste na compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim, administração, arrendamento ou explo-
ração de bens próprios ou alheios; construção e promoção de imó-
veis.

ARTIGO 4.º

Participações sociais

A Sociedade poderá subscrever, adquirir ou alienar participações no
capital de outras sociedades ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros, correspondendo à quota única, pertencente à sócia
VALMAIOR, SGPS, S. A.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias

A sócia poderá vir a efectuar suprimentos à Sociedade, a título
gratuito ou oneroso, nos montantes, prazos e demais condições que
vierem a ser aprovados.

ARTIGO 7.º

Gerência

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, competirá a Jorge dos Reis de Oliveira e a Salvador José
Pacheco Cocco que ficam desde já nomeados gerentes, obrigando-se a
Sociedade com as assinaturas conjuntas de ambos.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000129978

ALUMÍNIOS DO ARADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4099/
020620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020620.

Certifico que, Vanessa Isabel Santos Rodrigues, solteira, maior,
Urbanização da Bela Vista, lote P-9, 1.º direito, Parchal, Lagoa e
Nelson Filipe da Silva Correia, solteiro, maior, Urbanização Coca
Maravilhas, lote 21-A, 3.º, direito, Portimão, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas, com a denominação em epígrafe que
se rege pelo contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alumínios do Arade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de São Pedro, 2, na
freguesia e concelho de Portimão.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e podem ser
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na transformação, comércio e fa-
bricação de caixilhos de alumínio e PVC; estruturas metálicas, vidros,
estores, compra e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 14 000,00  euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de uma quota de
250,00 euros de Nelson Filipe da Silva Correia e uma quota de
13 750,00 euros da sócia Vanessa Isabel Santos Rodrigues.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente, sem contudo auferir remune-
ração Eduardo José Rodrigues Marreiros, casado, residente na Urbani-
zação Bela Vista, lote P-9, 1.º, direito, Parchal, lagoa.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000129976

ÂNGELO & HORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 4090/020607; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/020607.

Certifico que entre Ângelo Guerreiro Horta casado com Diamantina
Nicolau Horta, comunhão de adquiridos, Rua das Amendoeiras, lote 53,
Pedra Mourinha, Portimão, António Guerreiro Horta, casado com
Manuela Amândio Gonçalves, em comunhão de adquiridos, Rua das
Amendoeiras, lote 53, Pedra Mourinha, Portimão, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas, com a denominação em epígrafe que
se rege pelo contrato dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ângelo & Horta, L.da

2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios: nomeadamente
nas áreas de ladrilhagem, carpintaria de cofragem e alvenarias.

3.º

1 � A sede é na Rua das Amendoeiras, lote 51, rés-do-chão, Pedra
Mourinha, freguesia e concelho de Portimão.

2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

4

1 � O capital social é de 5000,00 euros.
2 � Está dividido em duas quotas iguais de 2500,00 euros perten-

cendo uma ao sócio Ângelo Guerreiro Horta e outra ao sócio António
Guerreiro Horta.

3 � As entradas de capital estão integralmente realizadas em di-
nheiro.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois gerentes.
2 � São designados desde já gerentes os sócios: Ângelo Guerreiro

Horta e António Guerreiro Horta.
3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
4 � Os gerentes receberão ou não remuneração conforme delibe-

ração da assembleia geral.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência em primei-
ro lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes na
proporção do valor das suas quotas.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social, desde que aprovadas por unanimidade em
assembleia geral, e os mesmos poderão celebrar com a sociedade contra-
tos de suprimentos nos termos a fixar em assembleia geral.

8.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado na agência em Portimão do Banco BPI, para fazer face às
despesas com a aquisição de equipamentos para a sociedade.

Pelos outorgantes foi dito ainda: que a soma das entradas já está
depositada no Banco BPI, agência em Portimão, em conta aberta em
nome da sociedade, o que declaram sob sua exclusiva responsabilida-
de.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000129975

PALMA & VICENTE � ALUGUER DE EQUIPAMENTO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 4089/020607; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 7/020607.

Certifico que, entre José António da Cruz Vicente, casado com
Maria Luísa de Jesus Costa Vicente, comunhão de adquiridos, Rua das
Escadinhas, 35, Ladeira do Vau, Portimão e Manuel Palma do Carmo,
casado com Carminda Sequeira Costa do Carmo, comunhão de adqui-
ridos, Rua do 1.º de Maio, lote 28, foi constituída uma sociedade co-
mercial por quotas, com a denominação em epígrafe que se rege pelo
contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Palma & Vicente � Aluguer de
Equipamento de Construção Civil, L.da e tem a sua sede na Rua do
1.º de Maio, lote 28, na Ladeira do Vau, freguesia e concelho de
Portimão.

§ único. A gerência poderá estabelecer sucursais, agências ou de-
pendências, onde e quando os interesses sociais o aconselharem, e
deslocar a sede social dentro do referido concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de
terraplanagem, demolição e escavação; aluguer  de equipamento de
construção civil e demolição com operador; fornecimento de materi-
ais de construção civil.

§ único. Por deliberação em assembleia geral, a sociedade pode
adquirir participações noutras sociedades com objecto diferente do
seu e associar-se em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000,00 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de valor nominal de 2500,00 eu-
ros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
em assembleia geral, fica a cargo dos sócios que desde já, são nome-
ados gerentes.

§ único. Para responsabilizar ou obrigar a sociedade são necessárias
as assinaturas em conjunto de todos os gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a favor de cônjuges, ascendentes ou des-
cendentes dos sócios, carece de consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos gozam de preferência, em
primeiro lugar, a sociedade, e, depois os sócios não cedentes, na pro-
porção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

A gerência fica autorizada a comprar para a sociedade, vender tro-
car ou hipotecar quaisquer veículos automóveis ou motorizados bem
como bens imóveis.

ARTIGO 7.º

É expressamente vedado aos gerentes, obrigar a sociedade em ac-
tos, contratos, letras de favor, garantias ou semelhantes, que não di-
gam respeito aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital por delibera-
ção unânime dos sócios até ao montante global de 50 000,00 euros, e os
mesmos poderão efectuar à sociedade os suprimentos que se verifiquem
necessários para o regular funcionamento das suas actividades.

ARTIGO 9.º

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social de-
positado para fazer face às despesas com a aquisição de equipamento
para a sociedade.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000129973

JOSÉ FERNANDES & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4094/
020617; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 1/
020617.

Certifico que entre José Marcelino da Silva Fernandes, casado com
Maria Luísa Andrés Duarte Celestino Fernandes, comunhão de adqui-
ridos, residentes na Vila Fernandes, Galazeira, Montes de Alvor e Nuno
Miguel de Jesus Monteiro, casado com Ana Cristina Pinto Rodrigues
Monteiro, comunhão de adquiridos, Rua Nova da Vila, 43, em Mon-
tes de Alvor, Portimão, foi constituída uma sociedade comercial por
quotas, com a denominação em epígrafe que se rege pelo contrato
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Fernandes & Monteiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vila Fernandes, Galazeira,
Montes de Alvor, da freguesia de Alvor, concelho de Portimão.

3 � 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 em serviços de pavimentação, re-
bocos, revestimentos, alvenaria, telhados, assentamento de tijolos e
cantarias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000129776

CIÊNCIALOUCA, PROMOÇÃO DE EVENTOS DIDÁCTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 4100/020621; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 17/020621.

Certifico que entre Alfredo Rodrigues Nunes, casado com Maria do
Patrocínio Dias Delgado Nunes, comunhão de adquiridos, Urbaniza-
ção Alto do Alfarrobal, lote 112, Portimão e Paulo Jorge Nascimen-
to Canha, casado com Ana Maria de Jesus Poucochinho Canha, co-
munhão de adquiridos, Urbanização Quinta da Brava, lote 11, Montes
de Alvor, Alvor, Portimão, foi constituída uma sociedade comercial
por quotas, com a denominação em epígrafe que se rege pelo contra-
to dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CIÊNCIALOUCA, Promoção de
Eventos Didácticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Alto do
Alfarrobal, lote 112, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção de eventos didácti-
cos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cinco vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
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 prévio consen-

timento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante comum.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dato o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000129775

PÃO QUENTE D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3012/
961024; identificação de pessoa colectiva n.º 503750662;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição E-4; números e data
das apresentações: 27 e 28/011214.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, ficando os artigos 4.º, 5.º e 6.º com a seguinte redac-
ção:

4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � O montante de cada quota é de 2 000 000$, ambas perten-

centes ao sócio Rogério Paulo Arada Pereira Mateus.
3 � (Mantém-se.)

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente.
2 � O sócio Rogério Paulo Arada Pereira Mateus é, desde já, no-

meado gerente.
3 � O gerente receberá ou não remuneração, conforme for delibera-

do em assembleia geral.
6.º

A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura do gerente.

Mais certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição E-1, Joaquim
da Conceição Guerreiro e Francisca Brites de Jesus Guerreiro, cessaram
funções de gerente, por renúncia em 20 de Novembro de 1996.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actu-
alizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000077704

REALPOC � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3334/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504361368; número
e data da apresentação: 6/981210.

Certifico que entre Noélia Maria de Oliveira Campos casada com
Amândio Maria de Campos, sob o regime de comunhão de adquiridos
residente no sítio das Castelhanas, Monte de Alvor, Alvor e Amândio
Maria de Campos casado com a anterior, foi constituída a sociedade
em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma REALPOC � Contabilidade e
Serviços, L.da

2.º

1 � A sede é no sítio das Castelhanas, Monte de Alvor, freguesia
de Alvor, concelho de Portimão.

2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto as seguintes actividades: contabilidade,
auditoria e fiscalidade às empresas e prestação de serviços conexos.

4.º

1 � O capital social é de 400 000$.
2 � Está dividido em duas quotas, uma no montante de 320 000$

pertencente à sócia Noélia Maria de Oliveira Campos e outra no mon-
tante de 80 000$ pertencente ao sócio Amândio Maria de Campos.

3 � As entradas de capital estão integralmente realizadas em di-
nheiro.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente.
2 � É designada desde já a gerente a sócia Noélia Maria de Olivei-

ra Campos.
3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura da gerente.
4 � A gerente receberá ou não remuneração conforme delibera-

ção da assembleia geral.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o capital social, desde que a chamada seja deliberada
pela unanimidade dos votos representativos da totalidade do capital
social; e os mesmos poderão celebrar com a sociedade contratos de
suprimentos nos termos a fixar em assembleia geral.

7.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência a sociedade
em primeiro lugar e em segundo lugar os restantes sócios.

8.º

Os sócios poderão fazer-se representar por terceiros em assembleias
gerais.

9.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado na agência do Banco Comercial Português, S. A., para
fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos para a
sociedade.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000035650

CYBERZONE � CENTRO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 4048/020419; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 21/020419.

Certifico que entre Rui Manuel Rodrigues Martins casado com
Annebelle Nunes Rosado Martins no regime de comunhão de ad-
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quiridos e residentes na Rua de Frei Miguel da Anunciação, 5, 1.º,
esquerdo, Portimão e de Pedro Tiago de Jeusu Estevanez Roldan,
solteiro, maior, residente na Rua do Infante D. Henrique, 21, bloco
A, 4.º A, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CYBERZONE � Centro
Informático, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta dos Mo-
rais, lote 8, loja A, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4 � A sociedade pode criar e extinguir sucursais, delegações, filiais
ou constituir contratos de franchising, assim como quaisquer outras
formas de representação, em qualquer outro ponto do território naci-
onal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços
informáticos nomeadamente criação, comercialização e manuten-
ção de páginas de internet e afins. Exploração de centro informáti-
co, importação, exportação, comércio, montagem e assistência de
hardware e software informático. Importação, exportação, comér-
cio, aluguer, montagem e assistência de equipamento eléctrico, elec-
trónico, digital e de telecomunicações. Formação técnica na área
informática, criação e gestão de redes informáticas, comercialização
de material e equipamento de escritório. Comércio de artigos de ves-
tuário. Serviços de publicidade e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me 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 necessário a intervenção de dois gerentes.

3 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo
tais poderes através de procuração.

4 � Nem os sócios nem a gerência poderão obrigar a sociedade
em letras de favor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos se-
melhantes, ou estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação dos sócios, a sociedade pode participar na
criação e na promoção de outras pessoas colectivas, compreenden-
do-se igualmente a participação da sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas, sem restrição de objecto, ou reguladas por
lei especial.

2 � Por deliberação dos sócios, é permitido à sociedade o esta-
belecimento de consórcios com outras entidades, societárias ou não,
ainda que de ramo de actividade ou objecto social diferente.

3 � A sociedade, por deliberação dos sócios pode cooperar ou
associar-se com quaisquer outras pessoas jurídicas, de direito pú-
blico ou privado, nacionais, internacionais ou estrangeiras, sem-
pre que tal se mostre adequado e necessário à prossecução dos
seus objectivos.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios podem deliberar que sejam exigidas prestações su-
plementares de capital até ao montante global de duas vezes o ca-
pital social.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 8.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro e a sociedade em segundo lugar do direito de preferência.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade por deliberação da assembleia geral a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que
não foi adjudicado ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois dos sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão;

e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � A contrapartida da amortização da quota nos casos previs-

tos nas alíneas b), c), d), e) e f) do número anterior, quando a lei
não depuser de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o
último balanço legalmente aprovado.

3 � A quota amortizada figurará no balanço e, posteriormente,
serão criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas ao
sócio ou sócios que subsistirem ou a terceiro(s).

4 � É fundamento de amortização compulsiva da quota de só-
cio, sem prejuízo da responsabilidade a que houver lugar, o compor-
tamento desleal ou gravemente perturbador do funcionamento da
sociedade, tendo-lhe causado, causando-lhe ou podendo vir a causar-
lhe prejuízos relevantes.

ARTIGO 11.º

Em caso de falecimento de sócio, a quota não se transmitirá aos
sucessores, salvo se, no prazo de 90 dias a contar da data do faleci-
mento, a sociedade não tiver amortizado, adquirido, ou tenha feito
adquirir por sócio ou terceiro.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000082979

RODIMOTOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
MÁQUINAS E MOTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2101/
900418; identificação de pessoa colectiva n.º 502334983; inscri-
ção E-15; número e data da apresentação: 1/001221.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
em epígrafe em 31 de Outubro de 2000.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000021141

RESTPALEX � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 4065/020517; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 11/020507.

Certifico que, entre Joaquim José Matias Furtado e mulher
Lenyse Maria Faro Fernandes Lourenço Furtado, comunhão de
adquiridos, Urbanização Vale Freire, lote 23, Alvor Sol,
Bemposta, Portimão, foi constituída uma sociedade comercial por
quotas, com a denominação em epígrafe que se rege pelo contra-
to dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RESTPALEX � Hotelaria e
Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Moçambique, lote 18,
rés-do-chão, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
tos turísticos e hoteleiros, bares, restaurantes, snack-bares e simila-
res.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim José Matias
Furtado.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000130019

BRANDT & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4076/
020520; inscrição E-1; número e data da apresentação: 32/
020520.

Certifico que, entre Rui Miguel Baptista Mendes casado com Maria
de Fátima Oliveira Rebelo, comunhão de adquiridos, Rua da Nau
Catrineta 3.07.04.A, 4.º, esquerdo, Lisboa e Susana Maria da Cruz
Campos Lopes Brandt casada com Patrick Serge Brandt Campos, co-
munhão de adquiridos, Avenida de Bento Gonçalves, 33, 3.º, F, Cova
da Piedade, Almada, foi constituída uma sociedade comercial por quo-
tas, com a denominação em epígrafe que se rege pelo contrato dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Brandt & Mendes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Poço, 35, freguesia de
Alvor, concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de pão,
produtos de pastelaria e confeitaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
400 euros do sócio Rui Miguel Baptista Mendes e outra 1000 euros
da sócia Susana Maria da Cruz Campos Lopes Brandt.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Rui Miguel Baptista
Mendes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000130018

LUÍS MARCELO � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4072/
020515; inscrição E-1; número e data da apresentação: 25/
020515.

Certifico que, Luís Alves Marcelo, divorciado, Bairro da Boavista,
Rua 1, 6, Portimão, foi constituída uma sociedade unipessoal por
quotas, com a denominação em epígrafe que se rege pelo contrato
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Marcelo � Pinturas de Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Boavista, Rua 1, 6,
na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pinturas e estuques de cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.
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3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio único e a não
sócia Elsa Maria Marcelo Valente, divorciada, residente no Bairro
da Boavista, Rua 1, 6, na referida cidade de Portimão.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000130016

OBAWEB � CONTABILIDADE E WESDESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4066/
020508; inscrição E-1; número e data da apresentação: 14/
020508.

Certifico que, José Pedro Sepúlveda Correia Mendes, solteiro, mai-
or, residente na Urbanização São Sebastião, lote 1-B, direito,
Portimão, foi constituída uma sociedade unipessoal por quotas, com
a denominação em epígrafe que se rege pelo contrato dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OBAWEB � Contabilidade e
Wesdesign, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Pátio da Rocha, loja
4, piso 1, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de fiscalidade, con-
tabilidade, gestão de contas e apoio empresarial. Consultadoria e pro-
gramação informática. Explicações. Construção de páginas de
internet. Serviços de design gráfico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000130012

J. BAPTISTA � SERVIÇOS MÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 4085/020603; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 1/020603.

Certifico que, José Manuel Pereira da Silva Baptista casado com
Marina de Sousa Pinto Soares Baptista, comunhão de adquiridos, foi
constituída uma sociedade unipessoal por quotas, com a denomina-
ção em epígrafe que se rege pelo contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Baptista � Serviços Médicos,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio Cruz da Bota, lote 27,
Estrada de Alvor, 8500-322 Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e
realização de meios complementares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde a
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único da sociedade.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 1000130007

FEMSER � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4079/
020523; inscrição E-1; número e data da apresentação: 36/
020523.

Certifico que, entre Fernando Eduardo Marques Pereira Dias, sol-
teiro, maior, residente na Urbanização das Romanzeiras, lote 11, 5.º,
esquerdo, Portimão, e de Sérgio Manuel Pires Roque Freitas casado
com Carla Sofia Jeremias Ferreira Freitas no regime de comunhão
de adquiridos e residentes na Urbanização Belevista, lote P30,
Estômbar, Lagoa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FEMSER � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta das
Romanzeiras, lote 11, 5.º, esquerdo, freguesia e concelho de
Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
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adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Eduardo
Marques Pereira Dias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000130006

RETALHOS DO MAR � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3756/
010418; inscrição E-1; número e data da apresentação: 14/
010418.

Certifico que entre, Rosado Evangelista Carvalho casado com Isa-
bel Maria Leitão Máximo Carvalho, no regime da comunhão de ad-
quiridos, residentes no bloco 36, rés-do-chão, esquerdo, 2.ª fase, Vale
de Lagar, Portimão, José Maria Barroso Ponciano, casado, com
Maria José Sebastião Barroso, no regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de Diogo Cão, lote 24, Urbanização de José
Ramos, sítio da Bemposta, Portimão, foi constituída uma sociedade
comercial por quotas, com a denominação em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Retalhos do Mar � Restau-
rante, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Diogo Cão, lote 24,
Urbanização de José Ramos, no sítio da Bemposta, da freguesia e
concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante e bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$)
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

Está conforme o original.

15 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000077781

URBICIAL � CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3383/
990430; identificação de pessoa colectiva n.º 504371525; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 8/020314.

Certifico que foi feito o reforço e alteração do contrato social da
sociedade em epígrafe ficando os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º,
aditado o artigo 8.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma URBICIAL � Construções e
Engenharia, L.da tem a sua sede na Rua de Bento de Jesus Caraça,
20, 2.º, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros e as respectivas entradas en-
contram-se integralmente realizadas em dinheiro.

ARTIGO 4.º

O capital social está dividido em duas quotas iguais de 7500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois gerentes.
2 � Os gerentes receberão ou não remuneração, conforme o que

for deliberado assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com as assinaturas, em conjunto dos dois gerentes.
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ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial é livre apenas entre os
sócios.

2 � A sociedade em primeiro lugar e os sócios individualmente e
em segundo lugar, tem o direito de preferência na aquisição de quo-
tas a alienar a estranhos à sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até 10 vezes o capital social, desde que aprovadas por unani-
midade em assembleia geral, e os mesmos poderão celebrar com a
sociedade contratos de suprimentos nos termos a fixar em assembleia
geral.

c) Designar gerente a sócia, Luísa Maria Leitão de Carvalho San-
tos Costa.

Que declaram sob sua responsabilidade que a referida entrada já se
encontra realizada, não sendo exigida a realização de outras.

O texto completo do contrato está depositado na pasta respectiva.

29 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000083281

PORTNOVO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2121/
900522; identificação de pessoa colectiva n.º 502358017;
averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição E-15 e inscri-
ção E-20; números e data das apresentações: 24, 25 e 27/011207.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, ficando os artigos 3.º, 4.º e 7.º, eliminado o arti-
go 8.º, passando o artigo 9.º a 8.º e o artigo 10.º a 9.º a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

A sede social situa-se no sítio de Coca Maravilhas, Zona Industri-
al, lote 56, na freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, dividido
em duas quota, uma no valor nominal de 3700 euros do sócio Mário
José Freire da Silva e outra no valor nominal de 1300 euros da sócia
Lígia Manuela Correia da Silva.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente, dispensada de caução, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Mário
José Freire da Silva, desde já nomeado gerente.

2 � O gerente poderá delegar todos ou parte dos seus poderes de
gerência, por meio de procuração, em quem entender.

3 � Para obrigar validamente a sociedade basta a assinatura do
gerente, ora nomeado.

4 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor e outros semelhantes.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o regis-

to deste acto na Conservatória do Registo Comercial competente,
no prazo de três meses a contar desta data.

Arquivo:
Uma declaração emitira pelo TOC comprovativa de que o valor

contabilístico das quotas cedidas é igual ao seu valor nominal.
Certidão emitida pelo Centro Regional de Segurança Social do

Algarve, comprovativa de que a sociedade tem ali a sua situação.

Mais certifico que pelo averbamento n.º 2 à inscrição E-1 � Maria
Albertina Marques Martinho, cessou funções de gerente, por renún-
cia em 11 de Setembro de 2001, e que por averbamento n.º 3 à ins-
crição E-1 � Francisco José Custódio Penedo, cessou funções de
gerente, por renúncia em 11 de Setembro de 2001.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000077707

FELISBERTO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1841/
881024; identificação de pessoa colectiva n.º 502908530;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 3/010213.

Certifico que José Rodrigues Moleiro cessou funções de gerente,
por renúncia, em 25 de Janeiro de 2001.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026749

VEDEL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1674/
871222; identificação de pessoa colectiva n.º 501912940; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 36/011219.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social e redenominado em euros o capital da sociedade,
ficando os artigos 4.º e 5.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ por incorpo-
ração de suprimentos na proporção de 301 205$ para cada sócio.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José da Rosa Rodrigues Vedes, bem próprio, 2500 euros.
2) Telma Maria da Silva Alfarrobeira Vedes, bem próprio,

2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000077686

VENTURA & VENTURA � CONTABILIDADE,
FISCALIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1625/
870819; identificação de pessoa colectiva n.º 501870270; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 1/011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social e redenominado em euros o capital da sociedade,
ficando os artigos 4.º e 5.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro por incorporação de suprimentos de 301 205$ por cada
um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Aldomiro Jerónimo doa Santos Ventura, 2500 euros.
2 � Aurora Isabel Marreiros João ventura, 2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000077678

TERRAJADE � COMPRA VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2321/
910830; identificação de pessoa colectiva n.º 502611111; inscri-
ção E-5; número e data da apresentação: 31/011220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social e redenominado em euros o capital da sociedade,
ficando os artigos 4.º e 5.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 502 410$ realizada em
dinheiro pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Capital: 5000 euros.
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Sócios e quotas:
1 � José Manuel dos Santos Martins, 1000 euros.
2 � Maria Aldina dos Santos Martins, 1000 euros;
3 � Lígia Pereira dos Santos, 1000 euros;
4 � Emma Louise Baker Martins, 1000 euros; e
5 � José Martins da Silva, 1000 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000077655

LIGRÉS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3721/
010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505046890; inscri-
ção E-1; número e data da apresentação: 2/010222.

Certifico que entre Amílcar Manuel dos Santos Charneco e mu-
lher Maria Rosa Grade Pontes das Dores Charneco no regime de
comunhão de adquiridos e residente na Quinta da Malata, lote 8, 2.º,
esquerdo, Portimão; de Liria Filipa das Dores Charneco, solteiro,
maior, residente na mesma morada dos anteriores e de Sérgio Ma-
nuel das Dores Charneco, solteiro, maior, residente na mesma mo-
rada, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de LIGRÉS � Mediação
Imobiliária, L.da com sede na Quinta da Malta, lote 8, 2.º, esquerdo,
em Portimão, freguesia e concelho de Portimão.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser transferida para outro local e do mesmo modo, pode a sociedade
abrir agências, sucursais e filiais em qualquer zona do país ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, administra-
ção, manutenção e limpeza de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000,00 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de 500,00 euros do sócio Amílcar Manuel dos Santos
Charneco, outra do valor nominal de 500,00 euros, da sócia, Maria
Rosa Grade Pontes das Dores Charneco, outra do valor nominal de
500,00 euros, da sócia Líria Filipa das Dores Charneco e outra do
valor nominal de 3500,00 euros, do sócio, Sérgio Manuel das Dores
Charneco.

ARTIGO 4.º

1 � Podem os sócios deliberar em assembleia geral a exigência de
prestações suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade até ao mon-
tante máximo de 10 vezes o capital social desde que tal seja delibe-
rado em assembleia geral convocada para o efeito, a qual fixará ain-
da todas as condições em que os mesmos serão efectuados.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, adquirir
livremente participações noutras sociedades com objecto social di-
ferente do seu, seja qual for a sua natureza jurídica, podendo parti-
cipar em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas e constituir associações em participa-
ção e consórcios.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas total ou parcial é livre entre os só-
cios, mas a terceiros estranhos à sociedade, depende do consenti-
mento da sociedade, reservando-se a esta em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo com
o que for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, Maria
Rosa Grade Pontes das Dores Charneco e Sérgio Manuel das Dores
Charneco, desde já nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura dos dois gerentes; a sociedade pode, nos
termos do artigo 252 do Código das Sociedades Comerciais, consti-
tuir mandatários para a prática de actos determinados.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de penhor, penhora, arresto ou arrolamento;
c) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral e com isso prejudique os
interesses da sociedade.

2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posterior-
mente por deliberação dos sócios poderão, em sua substituição, ser cri-
adas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a alguns dos
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios ou seus re-
presentantes, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outras formas e prazos de convocação.

ARTIGO 10.º

1 � No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão
liquidatários, procedendo entre si à partilha e liquidação dos bens
sociais, conforme comum acordo.

2 � Na falta de acordo e no caso de partilha em espécie, os bens
individualmente considerados, serão adjudicados ao sócio que por eles
maior lance oferecer.

ARTIGO 11.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social, que se encontra depositado no Banco
Totta & Açores, S. A., Agência da Praia da  Rocha, Portimão, a
fim de suportar as despesas de constituição registos e outras ineren-
tes à própria actividade da sociedade.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 3000044548

TAVIRA

LUZCARGA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 580/
930816; identificação de pessoa colectiva n.º 503050601.

Certifico que ficam depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 1000130079

LEIRIA
MARINHA GRANDE

FAZCAR � FÁBRICA DE CARTONAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 792; identificação de pessoa colectiva n.º 502061286; núme-
ro e data da apresentação: 12072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000130074

FERNANDO JACINTO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1754; identificação de pessoa colectiva n.º 504475720; núme-
ro e data da apresentação: 12072002.
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Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000130073

CARLOS MANUEL RODRIGUES SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1442; identificação de pessoa colectiva n.º 503705632; núme-
ro e data da apresentação: 15072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000130072

DELTAPRO � PRODUÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1454; identificação de pessoa colectiva n.º 503705713; núme-
ro e data da apresentação: 18072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

18 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000130071

PLEXLAR � PLÁSTICOS E ARTIGOS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 473; identificação de pessoa colectiva n.º 501262482; núme-
ro e data da apresentação: 18072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

18 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000130070

TAUTI � TÉCNICA INDUSTRIAL DE MOLDES
PARA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 901; identificação de pessoa colectiva n.º 502341700; núme-
ro e data da apresentação: 03072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129637

VIDROCRISTAL � TRANSFORMAÇÃO DE CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1497; identificação de pessoa colectiva n.º 503812099; núme-
ro e data da apresentação: 11072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129639

MARINHA GÁS � COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO
E INSTALAÇÃO DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1373; identificação de pessoa colectiva n.º 503515620; número
e data da apresentação: 11072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129641

ALFALOC, SERVIÇOS DE COURIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1331; identificação de pessoa colectiva n.º 503426350; núme-
ro e data da apresentação: 11072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129643

PLÁCIDO ROQUE � INDÚSTRIA DE MOLDES E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 679; identificação de pessoa colectiva n.º 501741941; número e
data da apresentação: 11072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129645

AMOROBRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1418; identificação de pessoa colectiva n.º 503639001; núme-
ro e data da apresentação: 11072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129647

B E O � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1429; identificação de pessoa colectiva n.º 503667528; número
e data da apresentação: 11072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129649

SECURIFORM � HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2126; identificação de pessoa colectiva n.º 505729890; núme-
ro e data da apresentação: 11072002.
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Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129597

S. A. M. P. � SOCIEDADE DE APLICAÇÃO
DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1897; identificação de pessoa colectiva n.º 504831151; número
e data da apresentação: 03072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129602

PROGRAMOLDE � PROJECTO E MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 580; identificação de pessoa colectiva n.º 501571965; número e
data da apresentação: 16072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129604

IPIL � INDÚSTRIA PICASSINENSE DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 70; identificação de pessoa colectiva n.º 500141215; número e
data da apresentação: 19072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129606

DANIVENDAS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1222; identificação de pessoa colectiva n.º 503330191; número
e data da apresentação: 19072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129607

OBRAFIL � CONSTRUÇÕES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 299; identificação de pessoa colectiva n.º 500668256; número e
data da apresentação: 11072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129612

CONSTRUÇÕES GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 622; identificação de pessoa colectiva n.º 501612726; número e
data da apresentação: 03072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129613

TAVAMOL � FABRICO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2027; identificação de pessoa colectiva n.º 505357380; número
e data da apresentação: 22072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

22 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129615

TALHOS MIGUEL � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1283; identificação de pessoa colectiva n.º 503326747; número
e data da apresentação: 08072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129616

IMOBILIÁRIA PONTO NOVO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1383; identificação de pessoa colectiva n.º 503537292; número
e data da apresentação: 04072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129618

JOGO DO RATO � ACTIVIDADES FORMATIVAS
E EDUCACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1525; identificação de pessoa colectiva n.º 503862550; número
e data da apresentação: 16072002.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000129623

PEDRÓGÃO GRANDE

PUBLIZÊZERE � PUBLICIDADE DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 186; identificação de pessoa colectiva n.º 505822539; inscri-
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ção n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3 e 5/
020729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções de gerente de Armando Miguel Carva-
lho Dinis, por renúncia de 9 de Julho de 2002 e de alteração parcial
do contrato, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram
com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de quatro quotas de igual
valor nominal de 1250,00 euros, pertencentes duas a cada um dos
sócios Ricardo Dionísio Antunes Pereira e Sónia Margarida
Martins da Mata.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Ricardo Dionísio
Antunes Pereira, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Conferida, está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
da Conceição Fernandes. 1000130017

PORTO DE MÓS

AUTO FÃ � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1743/020625; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
25062002.

Certifico que entre Inácio Ribeiro da Silva Fã e mulher Maria da
Conceição Vieira Moreira Fã, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contra-
to:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Auto Fã � Comércio e
Repração de Viaturas, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua do Poço Rexe, no lugar de Casais
Garridos, da freguesia de Juncal, concelho de Porto de Mós.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formais locais de representação da soci-
edade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste no comércio e reparação de viaturas.

4.º

O capital social é de 25 000,00 euros, e representa-se por duas
quotas, sendo uma quota de 15 000,00 euros do sócio Inário Ribeiro
da Silva Fã e uma quota de 10 000,00 euros da sócia Maria da Con-
ceição Vieira Moreira Fã.

§ único. Cada um dos sócios já realizou em dinheiro, metade da
respectiva quota, devendo realizar a restante no prazo de um ano, a
contar desta data.

5.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações su-
plementares de capital até ao montante global de 100 000,00 euros.

6.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferên-
cia.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outras providência judici-
al.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balanço a
efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda,
a criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te.

Conferida, está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000129388

CIRT � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RECUPERADOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1739/020618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
18062002.

Certifico que entre Simone Brito Carreira, divorciada; Honório da
Conceição Brito Carreira, solteiro, maior e Luís Miguel Brito Careira,
divorciado, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CIRT � Comércio e Indústria de Re-
cuperados Têxteis, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua de 5 de Outubro, 530, na dita
freguesia de Mira de Aire.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do país ou do estran-
geiro.

3.º

Tem por objecto o comércio por grosso de desperdícios têxteis.
§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-

tras sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,01 euros, e corresponde à soma de três quotas, de valor nomi-
nal individual de 1666,67 euros, uma de cada um dos sócios Simone
Brito Carreira, Honório da Conceição Brito Carreira e Luís Miguel
Brito Carreira.

2 � Não são exigíveis aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, podendo, no entanto qualquer sócio fazer suprimentos nas con-
dições a acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da
sociedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisi-
ção, diferido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo
de 10 dias.
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6.º

1 � São nomeados gerentes todos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235 do

Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das partes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo registo
e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas equipamento ne-
cessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta aberta
em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000109436

NARCISO & MARTINS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1041/930830; identificação de pessoa colectiva n.º 503052388;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 3/300702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram
reconduzidos os membros do conselho de administração e do conse-
lho fiscal para o triénio 2002/2004.

Data da deliberação: 4 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001722028

NARCISO ALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 18/
430529; identificação de pessoa colectiva n.º 500200416;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 1/300702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram
reconduzidos os membros do conselho de administração e do conse-
lho fiscal para o triénio 2002/2004.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001722010

JCI � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1646/
20011107; identificação de pessoa colectiva n.º 504763059; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/300702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe alterou a sede
para: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 4, 1.º, esquerdo,
São João, Porto de Mós.

Conferida, está conforme.

23 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000129383

LISBOA
ALENQUER

TRANSPORTES BATISTA JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1835/
010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505478153; data da
entrega dos documentos: 020802.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130299

VIVER E LAZER � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1235/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503977055; data da
entrega dos documentos: 020807.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130291

TOMAS BAILÃO & BAILÃO � ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 509/
880108; identificação de pessoa colectiva n.º 501917870; data da
entrega dos documentos: 020801.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130286

TRANSPORTES FIDALGO DA LAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1153/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503784877; data da
entrega dos documentos: 020802.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130272

FAMIGESTE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1035/
950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503442208; data da
entrega dos documentos: 020606.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130299
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EDUARDO & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1810/
010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505598825; data da
entrega dos documentos: 020726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130256

HIPER-CLÁSSICO � SOCIEDADE DE HIPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 359/
220810; identificação de pessoa colectiva n.º 500930910; data da
entrega dos documentos: 020809.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130251

FONTE DAS ÉGUAS � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 314/
800917; identificação de pessoa colectiva n.º 501083480; data da
entrega dos documentos: 020625.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130244

CERÂMICA DE SÃO SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 216/
740824; identificação de pessoa colectiva n.º 500062102; data da
entrega dos documentos: 020628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130236

ARTES DO BRUXO � DESIGN DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1610/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505000687; data da
entrega dos documentos: 020628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130229

QUINTA DA MOITA � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 950/
940513; identificação de pessoa colectiva n.º 502210230; data da
entrega dos documentos: 020806.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130227

TRANSPORTES BAILÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1334/
980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504166085; data da
entrega dos documentos: 020802.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

2 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130226

JEROSOUSA � TRANSPORTES MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1207/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503879967; data da
entrega dos documentos: 020801.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130220

ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 425/
840612; identificação de pessoa colectiva n.º 501564772; data da
entrega dos documentos: 020628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130217

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE ABRIGADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1338/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504190393; data da
entrega dos documentos: 020612.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130214

CARPINTARIA MECÂNICA PROGRESSO DO CARREGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 76/
600204; identificação de pessoa colectiva n.º 500055572; data da
entrega dos documentos: 020628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
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da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130207

N. A. V. � SERVIÇO DE CORREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1720/
010416; identificação de pessoa colectiva n.º 505197332; data da
entrega dos documentos: 020628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130204

AUTO-SETE PEDRAS, COMERCIALIZAÇÃO E
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1086/
960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503581747; data da
entrega dos documentos: 020627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130202

OLIFEX � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1068/
951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503517151; data da
entrega dos documentos: 020626.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130199

MUNDISUÍNOS � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1051/
950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503482684; data da
entrega dos documentos: 020807.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130195

GASOLCAR � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1286/
980223; identificação de pessoa colectiva n.º 502217774; data da
entrega dos documentos: 020626.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos

da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130183

RAMIPAI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1321/
980513; identificação de pessoa colectiva n.º 504148621; data da
entrega dos documentos: 020627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130099

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA PORTO SOLAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 522/
880329; identificação de pessoa colectiva n.º 501956352; data da
entrega dos documentos: 020627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130098

R. S. JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1574/
000628; identificação de pessoa colectiva n.º 504940678; data da
entrega dos documentos: 011116.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130094

ALENDADOS � INTRODUÇÃO DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1640/
001114; identificação de pessoa colectiva n.º 505175070; data da
entrega dos documentos: 020627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130093

PADARIA MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 570/
890412; identificação de pessoa colectiva n.º 502141956; data da
entrega dos documentos: 020627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130091
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SIGRO � OCASIÃO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1137/
960827; identificação de pessoa colectiva n.º 503711624; data da
entrega dos documentos: 020626.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130090

SOL DO CARREGADO, CERVEJARIA PASTELARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1376/
981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504959930; data da
entrega dos documentos: 020626.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130088

ANCOPE � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 961/
940622; identificação de pessoa colectiva n.º 503211630; data da
entrega dos documentos: 020626.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130086

ASSITRANS � REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1849/
010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505714310; data da
entrega dos documentos: 020718.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130045

ALENQUÍMICA, AGROQUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 831/
930119; identificação de pessoa colectiva n.º 502907207; data da
entrega dos documentos: 020823.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130044

I. R. E. T. � INFORMÁTICA, REDES ESTRUTURAS
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1746/
010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505405075; data da
entrega dos documentos: 020617.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130043

HÉLDER & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1834/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505673380; data da
entrega dos documentos: 020726.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130042

NAUINFOR � SERVIÇOS INFORMÁTICOS E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1779/
010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505234432; data da
entrega dos documentos: 020628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130041

JORGE CIPRIANO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1855/
010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505618737; data da
entrega dos documentos: 020710.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130040

AGRIMERCI � MÁQUINAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1609/
000906; identificação de pessoa colectiva n.º 505012456; data da
entrega dos documentos: 020823.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130039

ALEMDECORAÇÕES � ESTUCAGEM,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1824/
010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505621070; data da
entrega dos documentos: 020711.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
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da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130038

EXTREMIS � COMÉRCIO DE PRODUTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1809/
010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505586266; data da
entrega dos documentos: 020626.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130037

INTERSUÍNOS � SUÍNOS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1050/
950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503482730; data da
entrega dos documentos: 020807.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130036

FARINHAS FRANCO � PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE FARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 555/
890119; identificação de pessoa colectiva n.º 502096683; data da
entrega dos documentos: 020625.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130035

TRANSCHEMINA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1703/
010328; identificação de pessoa colectiva n.º 503373750; data da
entrega dos documentos: 020712.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130034

EDUARDO JORGE DURO BELO � PINTURAS E ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1814 A/
010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505598574; data da
entrega dos documentos: 020701.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130032

GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 370/
830105; identificação de pessoa colectiva n.º 501341790; data da
entrega dos documentos: 020702.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130031

ALENMÁRMORE � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1348/
980810; identificação de pessoa colectiva n.º 504238744; data da
entrega dos documentos: 020503.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130157

LENINE PEREIRA ALEGRE SOCIEDADE METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1112/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503640107; data da
entrega dos documentos: 020531.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130155

LAMY, PINTO & MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 456/
860402; identificação de pessoa colectiva n.º 501373209; data da
entrega dos documentos: 020603.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130153

GRELHA MÁGICA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1626/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505166771; data da
entrega dos documentos: 020321.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130152

PEDRO LAMY � RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1346/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504209302; data da
entrega dos documentos: 020603.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130149

PRESÉPIO DE PORTUGAL � COMUNICAÇÃO SOCIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1881/
011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505710242; data da
entrega dos documentos: 020529.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000130148

FILAMENTO � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 221/
741025; identificação de pessoa colectiva n.º 500115885; data da
entrega dos documentos: 020627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130150

COTIMO � IMOBILIÁRIA DE COMPRA E VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1632/
001023; identificação de pessoa colectiva n.º 505144433; data da
entrega dos documentos: 020716.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130146

MARQUES, MARQUES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1503/
000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504806696; data da
entrega dos documentos: 020626.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130145

PROLAMA � EMOÇÃO, AVENTURA E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1714/
010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505404109; data da
entrega dos documentos: 020723.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos

da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

19 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000130175

BATISTUR � TRANSPORTES E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1771/
010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505039524; data da
entrega dos documentos: 020718.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

19 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000130171

ABGI � SOCIEDADE GESTORA DE IMÓVEIS DA ABRIGADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1214/
970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503896250; data da
entrega dos documentos: 020618.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130170

MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 287/
790302; identificação de pessoa colectiva n.º 500854270; data da
entrega dos documentos: 020613.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130166

SERRALHARIA MÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 517/
880217; identificação de pessoa colectiva n.º 501934308; data da
entrega dos documentos: 020612.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130163

FRISSUL � ENTREPOSTOS FRIGORÍFICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1003/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 500709440; data da
entrega dos documentos: 020718.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130161
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EDGAR & PRIETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 416/
840224; identificação de pessoa colectiva n.º 501458425; data da
entrega dos documentos: 020628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130144

INVESTIQUER, INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1663/
010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505297795; data da
entrega dos documentos: 020627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130143

EDGARIMOBILIÁRIA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1300/
980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504094092; data da
entrega dos documentos: 020628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130142

HORÁCIO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1774/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505378108; data da
entrega dos documentos: 020724.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130141

A RAMA DA OLIVEIRA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1656/
010105; identificação de pessoa colectiva n.º 504927965; data da
entrega dos documentos: 020628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130140

ARAÚJO & CÉLIO � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1426/
990526; identificação de pessoa colectiva n.º 504396200; data da
entrega dos documentos: 020731.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130139

GALME � GALVANIZAÇÃO E METALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 293/
790806; identificação de pessoa colectiva n.º 500893403;; data da
entrega dos documentos: 020627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130138

POULTRIMEX � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1407/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504358219;; data da
entrega dos documentos: 020627.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130137

P. L. R. � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 463/
860630; identificação de pessoa colectiva n.º 501683534;; data da
entrega dos documentos: 020801.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130178

TOMÁS BAILÃO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1356/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504244442;; data da
entrega dos documentos: 020801.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exer-
cício de 2001.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130173

SETNA PORTUGUESA
PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 837/
930126; identificação de pessoa colectiva n.º 501913696; data da
entrega dos documentos: 020717.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e os demais
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documentos da prestação de contas, devidamente aprovados, relati-
vos ao exercício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa.. 1000130168

AMADORA

OMINIPROJECTOS � SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 196/
020424; identificação de pessoa colectiva n.º 505892928; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/020424.

Certifico foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação OMNIPROJECTOS � Servi-
ços de Comunicações, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Alfragide, 43,
Alfragide, 2720-015, Amadora, freguesia de Alfragide, concelho da
Amadora.

2 � A sede social pode ser transferida para qualquer outro ponto
do concelho da Amadora, ou para concelho limítrofe deste, por mera
deliberação do conselho de administração.

3 � A mudança de sede para qualquer outro ponto do território
nacional depende de prévia deliberação da assembleia geral.

4 � O conselho de administração pode, precedendo parecer favo-
rável do conselho fiscal, estabelecer agências, filiais ou quaisquer ou-
tras formas de representação da sociedade, quer em qualquer local do
território português quer no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de comunica-
ções.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias, quotas,
acções ou participações noutras sociedades e associar-se a pessoas
jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos complementa-
res de empresas, novas sociedades, sucursais e associações em partici-
pação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000,00 euros, integralmente subscrito e
realizado, e divide-se em 5000 acções no valor nominal de 10,00 eu-
ros cada uma.

ARTIGO 6.º

O conselho de administração poderá aumentar o capital da so-
ciedade, por uma ou mais vezes, até 1 000 000,00 de euros.

ARTIGO 7.º

1 � As acções serão sempre nominativas.
2 � Poderá haver títulos representativos de 1, 10, 50 e 500 acções.
3 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-

ções bem como as obrigações conterão as assinaturas de dois adminis-
tradores que podem ser por chancela por eles autorizada.

ARTIGO 8.º

Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de novas
acções em qualquer aumento de capital nas condições da deliberação
do órgão que o autorizar.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode emitir acções nominativas e obrigações
nominativas ou ao portador, nas condições e dentro dos limites que,

de acordo com a lei, a assembleia geral delibere, mas sempre com
direito de preferência por parte dos accionistas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, conselho de administração
e fiscal único

SECÇÃO I

Assembleia Geral

ARTIGO 10.º

1 � Cabe o direito de voto a todos os accionistas a quem pertença
um número de acções não inferior a 100 e que tenha até oito dias
antes da data respectiva reunião da assembleia geral, essas acções
registadas na sede social ou depositadas, em seu nome, em instituição
de crédito.

2 � Os accionistas que não possuírem o número mínimo de ac-
ções acima referido poderão agrupar-se de forma a completá-lo, des-
de que as suas acções se encontrem nas condições estabelecidas no
número anterior, devendo fazer-se representar por um deles, cujo nome
será indicado com dois dias de antecedência, em relação ao que tiver
sido designado para a reunião da assembleia geral, em carta ou fax
dirigidos ao presidente da mesa.

3 � Por cada 100 acções, nas condições estabelecidas no n.º 1 deste
artigo, contar-se-á um voto e cada accionista representará tantos votos
quanto os correspondentes às acções que em seu nome estiverem
registadas ou depositadas.

4 � O presidente e o secretário da mesa da assembleia geral, bem
como os membros do conselho de administração e o fiscal único que
não sejam accionistas com direito a voto, poderão fazer propostas,
discutir e intervir em todos os trabalhos da assembleia geral, embora
não possam votar.

5 � Outros accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas,
quando os haja, não poderão assistir às assembleias gerais, salvo se
autorizados pelo presidente de mesa.

6 � O accionista com direito a voto poderá fazer-se representar
na assembleia geral, mediante carta ou fax dirigidos ao presidente de
mesa.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos pelos accionistas, de entre os accionistas ou tercei-
ros.

ARTIGO 12.º

1 � As reuniões ordinárias da assembleia geral realizar-se-ão nos
três meses subsequentes ao termo de cada ano social e as reuniões
extraordinárias quando devem ter lugar nos termos da lei.

2 � A convocação da assembleia geral será feita por cartas
protocoladas ou registadas com aviso de recepção e com a antece-
dência mínima de 20 dias.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por três ou cinco membros, eleitos em
assembleia geral, onde será também designado de entre eles o seu
presidente.

2 � A OMNITÉCNICA � Sociedade Comercial e Industrial de
Electrotécnica, S. A. com sede na Estrada de Alfragide, 43, Alfragide,
2700-015 Amadora, enquanto for accionista, terá o direito de desig-
nar um ou dois dos membros do conselho de administração, consoan-
te este seja composto por três ou cinco membros.

3 � Os restantes membros do conselho de administração serão
eleitos em assembleia geral que designará também o presidente do
conselho de administração.

4 � Os membros do conselho de administração são designados ou
eleitos por período de três anos, podendo ser sucessivamente
reconduzidos.

5 � Ao presidente incumbe convocar e dirigir as reuniões do con-
selho de administração.

6 � O conselho de administração tem a faculdade de cooptar os
substitutos de qualquer dos seus membros impedidos de exercer as res-
pectivas funções ou cujo mandato tenha renunciado.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reúne-se uma vez por mês e,
além disso, sempre que o respectivo presidente o convocar por inici-
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ativa própria, a pedido da maioria dos membros do conselho ou do
fiscal único.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de votos, tendo o presidente voto de qualidade.

3 � Qualquer dos membros do conselho de administração pode,
nas respectivas reuniões, fazer-se representar por outro membro,
mediante simples carta, ou expressar por escrito o seu voto sobre
assuntos determinados.

ARTIGO 15.º

Compete ao conselho de administração exerce em geral os mais
amplos poderes de gerência, representando a sociedade em juízo e fora
dele, activa e passivamente, assim como deliberar sobre qualquer as-
sunto da administração da sociedade, nomeadamente os indicados no
artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais, e ainda pactuar com
devedores e credores, desistir, transigir ou confessar quaisquer pleitos
e comprometer-se com árbitros.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração poderá delegar num ou mais adminis-
tradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 17.º

A sociedade fica obrigada pelas assinaturas conjuntas do presidente
e de outro administrador, ou do presidente e de um procurador com
poderes bastantes.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

A fiscalização de todos os negócios sociais incumbirá a um fiscal
único, que tem sempre um suplente, com as atribuições expressas nestes
estatutos e na lei.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 19.º

Os membros do conselho de administração e o fiscal único e res-
pectivo suplente, assim como o presidente e o secretário da mesa da
assembleia geral, serão por esta eleitos de três em três anos, sendo
permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.º

1 � Os titulares dos órgãos sociais auferirão as remunerações que
lhe forem fixadas por uma comissão de remunerações constituída por
três accionistas, especialmente eleita para o efeito, de três em três
anos, pela assembleia geral, sendo permitida a reeleição uma ou mais
vezes.

2 � A comissão referida no número anterior poderá fixar, além
das remunerações mensais, a participação dos lucros e atribuir aos
membros do conselho de administração, não podendo a percentagem
global destinada aos administradores exceder 10% dos lucros do exer-
cício.

CAPÍTULO IV

Exercício de funções e ano social

ARTIGO 21.º

1 � Os membros dos órgãos sociais da sociedade conservam-se no
exercício das respectivas funções até que os seus sucessores sejam
eleitos e investidos.

2 � O ano social coincide com o ano civil.

CAPÍTULO V

Destino dos lucros líquidos

ARTIGO 22.º

Os lucros líquidos de cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) 5% pelo menos, será destinada à constituição do Fundo de Re-

serva Legal, nos termos estabelecidos na lei;
b) Quanto ao remanescente dos resultados caberá à assembleia ge-

ral, por maioria simples, dar-lhe o destino que melhor entender, de-
vendo ter-se em conta a justa remuneração do capital social.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e partilha, de acordo com a lei e as deliberações da
assembleia geral, a qual designará um ou vários liquidatários de entre
os membros do conselho de administração em exercício.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

As pessoas colectivas associadas serão representadas no exercício
dos seus direitos sociais pela pessoa que para tanto indicarem, por
carta propocolada ou registada dirigida à sociedade.

ARTIGO 25.º

Para todas as questões emergentes destes estatutos, designa-damente
as relativas à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos
direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade, ou entre esta e os
membros dos seus corpos gerentes ou liquidatários, é exclusivamente
competente o foro da comarca de Lisboa.

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2001/2003.
Conselho de administração: Luís Filipe Ramos Gaspar, presidente; Luís

Filipe Fernandes Borges Pinto e Maria Cristina Ramos Gaspar, vogais.
Fiscal único: António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; Idalécio Alfredo Moura
Tavares, revisor oficial de contas, suplente.

Está conferido e conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000129338

GESTOUCH, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 232/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 505777100; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/020312.

Certifico que entre António Saraiva Lucas e Pedro Miguel Dias dos
Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GESTOUCH, Soluções Informáticas
de Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Major Humberto Cruz,
2-A, freguesia da Mina, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na representação e comércio im-
portação, exportação de soluções informáticas, bem como equipamen-
tos e materiais informáticas, aplicados à gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500,00 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
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ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conferido e conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 1000129331

PONTICOR � REALIZAÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3228;
identificação de pessoa colectiva n.º 500739919; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/020306.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência de José Maria Barão Sequeira.
Data: 20 de Dezembro de 2001.
Causa: renúncia.

Conferido e conforme.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000129329

SOGASTER, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 211;
identificação de pessoa colectiva n.º 503419842; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 14/020306.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros:

O capital foi reforçado com 1,04 euros em dinheiro e o seu arti-
go 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7483,00 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2395,00 e outra de 1247,00 pertencentes à sócia Maria Teresa Costa
da Silva; uma de 2494,00 euros e outra de 1247,00 euros pertencen-
tes ao sócio José Carlos da Cruz Mirones e uma de 100,00 euros per-
tencente ao sócio Pedro Costa da Silva.

Texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferido e conforme.

22 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000129327

OLIVEIRA DO CAMPO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 199/
020228; identificação de pessoa colectiva n.º 505956764; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/020228.

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 Oliveira do Campo � Activida-
des Hoteleiras e Mini-Mercado, L.da e tem a sua sede na Rua das Flo-
res Silvestres, 39-A e B, Moinhos da Funcheira, freguesia de São Brás,
concelho da Amadora e durará por tempo indeterminado.

2 � Por decisão da gerência, a sede social ser pode ser mudada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social  é o comércio de café, snack-bar, restaurante,
compra e venda de produtos alimentares e utilidades, mini-mercado,
e actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor de
1700,00 euros pertencente à sócia Angelina Pipa de Oliveira, e duas
no valor de 1650,00 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Manuel Barreira de Moura e Vítor Manuel Oliveira de
Moura.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao valor de
20 000,00 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da
sociedade.

2 � A sociedade, em primeiro lugar, e os restantes sócios, em
segundo, e na proporção das quotas que ao tempo sejam titulares,
gozam, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo dos gerentes.

2 � Os sócios ficam desde já nomeados gerentes.
3 � A gerência será remunerada ou não conforme for deliberado

em assembleia geral.
4 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos

gerentes.

Esta conferido e conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000129324

PARKE DAVIS � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 631/
991210; identificação de pessoa colectiva n.º 504823353; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 19/270202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros:

O capital foi reforçado com 602 410$ em dinheiro e o seu arti-
go 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000,00 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota no valor no-
minal de 4800,40 euros da sócia PFIZER SGPS, L.da e outra no valor
nominal de 199,52 euros da sócia Parke Davis & Company.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferido e conforme.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000129321

MARTINS & FAVINHA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 106;
identificação de pessoa colectiva n.º 505001195; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 16/020227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Dezembro de 2001.

Conferida e conforme.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Cristina Jacob.
1000129318

JARDIM INFANTIL O MESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5347;
identificação de pessoa colectiva n.º 501705643; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/020227.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Janeiro de 2002.

Conferida e está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Cristina
Jacob. 1000129315

CARLOS ALBERTO & MARIA DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 191;
identificação de pessoa colectiva n.º 505965347; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/020227.

Certifico que entre Carlos Alberto dos Santos Roberto e Maria do
Rosário Nunes das Neves Roberto, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Alberto & Maria do
Rosário, L.da, tem a sua sede na Avenida de D. José I, 61-A, na fre-
guesia da Reboleira, concelho de Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabeleci-
mentos, agências, delegações ou outras formas de representação, em
qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto serviços de cabeleireiro e canaliza-
ções de águas.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades,
ainda que com objecto diferente, bem como participar em agrupa-
mentos complementares de empresas, ou, por qualquer forma, associ-
ar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social, até vinte vezes o
capital social.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, care-
cendo sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estra-
nhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

A amortização de quotas será permitida:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Nos casos da falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) No caso de qualquer quota ser cedida, sem o prévio consenti-

mento da sociedade, a favor de terceiros.

8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000129311

MARIA FERNANDA GASPAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6522;
identificação de pessoa colectiva n.º 502256656; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/020227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Janeiro de 2002.

Conferida e conforme.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Cristina
Jacob. 1000129586

FAC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7922;
identificação de pessoa colectiva n.º 502880309; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 23/011122.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 0,63 em resultados transitados, e o
seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
149 640 euros e é formado por três quotas de 49 880 euros e perten-
ce uma a cada sócio, Fernando Vilela de Carvalho, António Vilela de
Carvalho e Lourenço Vilela Ribeiro de Carvalho.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferido e conforme.

31 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000129580

JRSAL, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 236;
identificação de pessoa colectiva n.º 506047679; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 31/020612.

Certifico que entre Jaime Corgas Salvado, José Carlos Martins Salva-
do, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, e Ricardo Jorge dos Santos Martins,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma, JRSAL, Construção Civil, L.da e
vai ter a sua sede na Rua de D. Inês de Castro, 17, 3.º-F, freguesia da
Reboleira, concelho da Amadora.

2 � A gerência da sociedade pode deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e ainda criar sucursais, agências,
delegações e outras formas de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, promoção, com-
pra e venda de imóveis.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, realizado em dinheiro,
correspondendo à soma de quatro quotas iguais de 12 500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A divisão e a cessão total ou parcial de quotas é livre entre os
sócios.

2 � As cessões de quotas a estranhos, no todo ou em parte, ficam
dependentes do consentimento da sociedade, à qual fica consignado o
direito de preferência em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes
em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Está conferido e conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 1000129577
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SOJORMA � CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 503845590; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 27/020619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Deslocação de sede para a Rua de Henrique Nogueira, 10-B, fregue-
sia da Mina.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 1000129574

MARIA FERNANDA P. F. S. ANACLETO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 221;
identificação de pessoa colectiva n.º 506108007; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/020719.

Certifico que por Maria Fernanda Pereira Fradique Salgueiro
Anacleto, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Fernanda P. F. S. Anacleto,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Fernando Piteira
Santos, 18-A, Moinhos da Funcheira, freguesia de São Brás, concelho
de Amadora.

§ único. Por decisão da sócia única, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e bem assim a sociedade poderá criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação, em Portugal ou no es-
trangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de têx-
teis, confecções, vestuário para adulto, criança e bebés.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
ainda que com objecto diferente, bem como participar em agrupa-
mentos complementares de empresas, ou por qualquer forma associ-
ar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, pertencente à sócia única, Maria Fernanda Pereira
Fradique Salgueiro Anacleto.

4.º

A sociedade poderá exigir da sócia única prestações suplementares
de capital, desde que a mesma assim o delibere, até dez vezes o capi-
tal social.

5.º

A sócia única da sociedade constituída pelo presente contrato, pode
modificá-la em sociedade por quotas plural, através da divisão e ces-
são da quota ou de aumento de capital social por entrada de um novo
sócio.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme o que for deliberado em assembleia geral, será
exercida por um gerente, sócio ou não, a nomear em assembleia ge-
ral, ficando, desde já, nomeada gerente a sócia, Maria Fernanda Pe-
reira Fradique Salgueiro Anacleto.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a sócia única
e a sociedade, os quais deverão servir a prossecução do objecto
societário.

8.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Mais declarou ficar, desde já, a gerência autorizada a proceder ao
levantamento do capital social, depositado no Sottomayor � Grupo
Banco Comercial Português � Sociedade Aberta, S. A., Agência de
Amadora, para ocorrer a despesas inerentes ao objecto e início da
actividade.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferido e está conforme.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes.
1000129570

ECOSTATUS � AGRONOMIA E PRODUTOS
AGRO-ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 510/
941118; identificação de pessoa colectiva n.º 503323942; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 26/020627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 4820$ em dinheiro e os seus ar-
tigos 1.º, 2.º e 3.º, foram modificados e ficaram com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade passa a adoptar a firma ECOSTATUS � Agronomia
e Produtos Agro-Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua do Mira-
douro, 18-C, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de estudos e projectos
na área da agronomia, do ambiente e do desenvolvimento rural. Pro-
dução, transformação e comercialização de produtos agro-alimenta-
res. Prestação de serviços de restauração.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado,
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
6000 euros, da sócia Ana Paula Trindade Neves Adelino Cancela; e
uma de 4000 euros, do sócio Jorge Manuel Frazão Cancela, constitu-
indo cada uma das quotas bem próprio do respectivo sócio.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferido e conforme.

16 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afon-
so Menezes. 1000129564

CONCIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8292;
identificação de pessoa colectiva n.º 501407600; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/020227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2001.

Conferida e conforme.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Cristina
Jacob. 1000129599

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AUTOCABE � AUTO-SILO DO CALHARIZ DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 253/760609; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500435170; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 5/
020801.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão, por incorporação com transferência global do

património da sociedade AUTOCABE � Auto-Silo do Calhariz de
Benfica, L.da, para a sociedade incorporante, MOTOBRÁS � Comér-
cio de Veículos Motorizados, L.da, Avenida de Casal Ribeiro, 46-C,
Lisboa.

Alteração projectada na sociedade incorporante.
Firma: AUTOCABE � Comércio e Reparação de Automóveis, L.da

Está conforme o original.

3 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000133339

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MOTOBRÁS � COMÉRCIO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 450/890328; identificação de pessoa colectiva n.º 502131292; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 17/020801.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 16 à apresentação n.º 17/020801.
Projecto de fusão, por incorporação com transferência global do

património da sociedade AUTOCABE � Auto-Silo do Calhariz de
Benfica, L.da, Rua de Carolina Michaelis de Vasconcelos, lote 10-A,
Lisboa.

Alteração projectada na sociedade incorporante.
Firma: AUTOCABE � Comércio e Reparação de Automó-

veis, L.da

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000132483

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

BENIGNO GONÇALVES POMBO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 235/
880722; identificação de pessoa colectiva n.º 502012846;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 62 e 63/20011228.

Certifico que em relação à sociedade supra referida, foram efectua-
dos os seguintes registos:

1 � Cessação de funções do gerente Benigno Gonçalves Pombo,
por óbito, em 16 de Junho de 2000.

2 � O aumento de capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo
sido alterado o artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das quotas dos sócios do se-
guinte modo: em comum e sem determinação de parte ou di-
reito, Haidé Rodrigues Cerqueira, Maria Isabel Cerqueira Pom-
bo e Sá, Carlos Alberto Cerqueira Pombo, Maria da Graça
Cerqueira Pombo, e Maria Ivone Cerqueira Pombo Afonso, uma
quota de 4000 euros; Carlos Alberto Cerqueira Pombo, uma
quota de 250 euros; Maria da Graça Cerqueira Pombo, uma
quota de 250 euros; Maria Ivone Cerqueira Pombo Afonso, uma
quota de 250 euros; e Maria Isabel Cerqueira Pombo e Sá, uma
quota de 250 euros.

Mais certifico que foi depositado, na pasta respectiva, o texto
completo do contrato actualizado.

Conferida e está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 1000126652

LOBATO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 648/
020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506065111; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20020731.

Certifico que entre Manuel Joaquim Lobato Lobato e Fernando
Gonçalves Lourenço, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lobato Táxis, L.da, tem a sua sede
no Lugar de Quintela, freguesia de Riba de Mouro, concelho de Mon-
ção.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transporte não regular
de passageiros em veículos ligeiros, com ou sem taxímetro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Manuel Joaquim Lobato Lobato; e
outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Fernan-
do Gonçalves Lourenço.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios,
prestações suplementares de capital até ao limite máximo de
100 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral,
por unanimidade de votos.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Joaquim Lobato
Lobato.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a intervenção de um gerente.

5 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de determinados actos ou categoria
de actos.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios depende
do consentimento prévio da sociedade, gozando então os sócios não
cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nascimento
Caldas Mendes Jorge. 1000126731

AUTOMÓVEIS VÍTOR MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 650/
020808; identificação de pessoa colectiva n.º 506122913; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020808.

Certifico que entre Vítor Manuel de Figueiredo Rodrigues Machado
e Rui Manuel Figueiredo Rodrigues Machado, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Automóveis Vítor Machado, L.da,
tem a sua sede no lugar de Padrões, freguesia de Cortes, concelho de
Monção.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto como actividade principal, o comér-
cio de automóveis e actividade secundária, o comércio a retalho de
artigos de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
com o valor nominal de 7500 euros, pertencentes uma a cada um dos
referidos sócios, Vítor Manuel de Figueiredo Rodrigues Machado e Rui
Manuel Figueiredo Rodrigues Machado.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
250 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral,
por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, Vítor Manuel de
Figueiredo Rodrigues Machado.

4 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a intervenção de um gerente.

5 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de determinados actos ou categoria
de actos.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios depende
do consentimento prévio da sociedade, gozando então os sócios não
cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nascimen-
to Caldas Mendes Jorge. 1000126711

BENIGNO GONÇALVES POMBO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 235/
880722; identificação de pessoa colectiva n.º 502012846;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 13 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 7, 8 e 9/20020812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 � A cessação de funções do gerente Carlos Alberto Cerqueira
Pombo, por renúncia de 7 de Junho de 2002.

2 � A alteração parcial do contrato quanto aos artigos 5.º e 8.º
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a
intervenção de dois gerentes, em conjunto.

4 � Aos gerentes não é permitido obrigar a sociedade em actos ou
negócios estranhos ao objecto social, tais como fianças, abonações
ou avales.

ARTIGO 8.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante máximo de
250 000 euros, mediante deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade de votos.

3 � Nomeação de gerentes: Carlos Alberto Cerqueira Pombo e
Miguel Coelho Afonso.

Data: 15 de Junho de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

12 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 1000126706

PONTE DE LIMA

MALHEIRO & ALFAIA � REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Anta, Correlhã, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 933/20010518; número e data da apresentação: entrada 1/
20020807.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000126686

MARTINHO BATISTA & FILHO � AUTO TÁXIS, L.DA

Sede: Freiriz, Gemieira, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 69/681113; identificação de pessoa colectiva n.º 500484201;
número e data da apresentação: ent. 1/20020808.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

8 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000126689

CONSTRUGANDARENSE
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Corredoura, Gandra, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1046/20011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505640368;
número e data da apresentação: entrada 2/20020808.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

8 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000126691

JOSÉ ROSAS & LIMA, L.DA

Sede: Sobral, Arca, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícu-
la n.º 895/20010228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505345617; número e data da apresentação: entrada 3/
20020808.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

8 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000126692
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GOLOFIL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: São Gonçalo, Arcozelo, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 738/981215; identificação de pessoa colectiva n.º 504335421;
número e data da apresentação: entrada 4/20020808.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

8 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000126693

ALEXANDRA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: São Gonçalo, Arcozelo, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 522/950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503389030;
número da apresentação: entrada 5.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

8 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000126694

VALENÇA

JOSÉ GOMES DE SÁ, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 26 e 28, freguesia de
Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 75;
identificação de pessoa colectiva n.º 500369828; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 3/20020624.

Certifico que foi registado o aumento de capital e a alteração par-
cial do contrato.

Artigos alterados: 4.º, 6.º e aditado o 10.º, que passam a ter a se-
guinte nova redacção:

4.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais, nos valo-
res nominais de 3500 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um
dos referidos sócios, José Gomes de Sá e Antónia Barbosa de Sousa e
Sá; e duas iguais, nos valores nominais de 1500 euros, cada, perten-
centes uma a cada uma das referidas sócias, Maria de Jesus de Sousa e
Sá Martins e Rosa Maria de Sousa e Sá Salgueiro.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica designado gerente, o actual gerente, José Gomes de Sá.
4 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a

intervenção de um gerente.

10.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
250 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral,
por unanimidade.

Foi feito o depósito, na respectiva pasta, do texto completo na
sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876076

RODRIGUEZ & CEIA, L.DA

Sede: Rua de Cabanas, 30, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 540;
identificação de pessoa colectiva n.º 503708062; data do recebi-
mento: 20020625.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876050

J. SANCHEZ DOMINGUEZ, L.DA

Sede: Troias, Cristelo Covo, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 387;
identificação de pessoa colectiva n.º 502917024; data do recebi-
mento: 20020625.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876041

FERNANDES & FELGUEIRAS, L.DA

Sede: Centro Comercial Atenas, 15, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 415;
identificação de pessoa colectiva n.º 503011665; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 13/20011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato com

redenominação das quotas e do capital para euros.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, montante após o reforço em 2410$ subscrito

em dinheiro, 1808$ pelo sócio Jorge Pedro Quiñones Felgueiras, e
602$ pela sócia Ermita Margarida Quiñones Felgueiras, em aumento
das respectivas quotas.

Sócios e quotas: Jorge Pedro Quiñones Felgueiras, 3750 euros; e
Ermita Margarida Quiñones Felgueiras, casada com Raúl Dias da Sil-
va, 1250 euros.

Mais certifico que foram depositados, na pasta respectiva, a acta e
o texto actualizado do contrato.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876084

GANFEICAR � COMPRA, VENDA E TROCA DE
VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Sede: Rua de Guilherme José da Silva, 6,
freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 503233803; data do recebi-
mento: 20020625.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876068

RIMARVIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, freguesia e concelho de
Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 502642610; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 9/20011221.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto de registo:

Aumento de capital e alteração parcial do contrato com
redenominação das quotas e do capital para euros.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, montante após o reforço em 2410$ subscrito

em dinheiro pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas: Armindo Martins, 850 euros; herdeiros de

Evaristo Alves Vilar, em comum e sem determinação de parte ou
direito, 850 euros; Manuel Martins Vieira dos Rios, 425 euros;
Camilo Vieira Rio, 425 euros; Américo Pereira da Silva, 850 eu-
ros; David Gonda Pérez, 650 euros; Abel Vieira Martins do Rio,
200 euros; Armindo Martins da Ponte, Manuel Armando Esteves
Costa, José Alves Peres, Maria Violeta Felgueiras Peres Pinhei-
ro, Maria Elizabete Felgueiras Peres, e Maria Sueli Felgueiras
Peres, 125 euros, para cada um.

Mais certifico, que foi feito o depósito na pasta respectiva, da acta
e da redacção actualizada do contrato.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876130

BLACMAN � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de São Teotónio, sem número,
Edifício Status, lojas 49/55, freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 896;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20020712.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade unipessoal, constituída por Juan Carlos Martin
Hernandez, casado com Maria Pilar Gutierrez Sanchez, na comunhão
de adquiridos, que se rege pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BLACMAN � Transportes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de São Teotónio,
sem número de, Edifício Status, lojas 49/55, freguesia e conce-
lho de Valença.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agên-
cias, onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o de transportes rodoviários de mercadorias por
conta de outrem, aluguer de veículos pesados de mercadorias sem
condutor, comércio de cereais, ervas, forragens e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quota
do sócio único, Juan Carlos Martin Hernandez, encontrando-se total-
mente realizado.

§ único. Para o efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua
inteira responsabilidade que o capital de 50 000 euros já foi de-
positado numa conta aberta no Banco Totta & Açores, Balcão
de Boavista.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-
E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Ficam desde já designados gerentes, o sócio único Juan
Carlos Martin Hernandez, que não sendo sócio de mais nenhuma so-
ciedade unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do arti-
go 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais; e Alfonso Carpin-
teiro Toucedo, solteiro, residente em Mós, Pontevedra.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876157

PUBLIVAL � PUBLICIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Lugar das Cruzes, 7,
freguesia de São Pedro da Torre, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 465;
identificação de pessoa colectiva n.º 503305111; inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 11 e 12/020801.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato, com alteração do
artigo 3.º do pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e cor-
responde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 4900 eu-
ros, pertencente ao sócio Eduardo Manuel Soares Sanches; e ou-
tra de valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Ana Raquel
Soares Sanches.

Mais certifico, que foi feito o depósito na pasta respectiva, da
redacção actualizada do contrato.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876122

ÁUREA GUERREIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Largo da Esplanada, freguesia e concelho
de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 491;
identificação de pessoa colectiva n.º 503481440; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 9/20020801.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, com alteração dos artigos 3.º e 4.º do
pacto social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros, corresponde à soma de cinco quotas: uma de valor no-
minal de 4000 euros, pertencente à sócia Maria do Faro Guerreiro
Gonçalves Fernandes; três de valores nominais de 300 euros e uma de
valor nominal de 100 euros, pertencentes à sócia Carla Sofia Gonçal-
ves Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Maria do Faro
Guerreiro Gonçalves Fernandes, sendo suficiente a assinatura de um gerente
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Mais certifico, que foi depositada na pasta respectiva a redacção
actualizada do contrato.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876092

ÁUREA GUERREIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Largo da Esplanada, freguesia e concelho
de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 491;
identificação de pessoa colectiva n.º 503481440; averbamento
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n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 4 e 6/20020801.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram registadas
as cessações de funções de gerentes, cujo teor é o seguinte:

Cessação de funções da gerente Áurea Guerreiro Gonçalves.
Causa: Por renúncia.
Data: 26 de Julho de 2002.

Cessação de funções da gerente Maria Luísa Gonçalves da Costa.
Causa: Por renúncia.
Data: 26 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876149

IRMÃOS URZE, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 63 a 69, freguesia e
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 414;
identificação de pessoa colectiva n.º 503000752; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 3/20020801.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, com alteração do artigo 7.º do pacto
social, que passou a ter a seguinte redacção:

7.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � A gerência é exercida pela actual gerente, Cláudia Teresa Costa
Urze.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção de um gerente.

5 � O gerente poderá nomear mandatários ou procuradores da soci-
edade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

6 � É expressamente proibido ao gerente usar a firma social em
letras de favor, fianças, abonações e demais actos ou contratos alhei-
os aos interesses e negócios da sociedade.

7 � A gerência poderá comprar, vender ou onerar quaisquer bens
móveis ou imóveis, bem como viaturas automóveis que lhe perten-
çam, assim como tomar de arrendamento quaisquer locais.

Mais certifico, que foi depositada na pasta respectiva a redacção
actualizada do contrato.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876114

IRMÃOS URZE, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 63 a 69, freguesia e
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 414;
identificação de pessoa colectiva n.º 503000752; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020801.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente, cujo teor é o seguinte:

Cessação de funções do gerente António Manuel Costa Urze.
Causa: Por renúncia.
Data: 26 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 2001876106

ADRIANO BARBOSA & LABRUJÓ, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 88;
identificação de pessoa colectiva n.º 500009716.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos da prestação de contas do ano de 2001.

30 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, em substituição legal
da Conservadora, (Assinatura ilegível). 1000115205

VILA NOVA DE CERVEIRA

SILVA TEIXEIRA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 132; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20020812.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1996.

Conferida. Está conforme ao original.

12 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 1000127523

HIGINIO & CRISTINA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020627.

Certifico que entre Higinio Gonzalez Peralba, divorciado, residente
na Avenida Fragoso, 43, 1.º C, Vigo, Espanha; e Cristina Gonzalez
Granja, divorciada, residente na dita Avenida Fragoso, 43, 1.º C, Vigo,
Espanha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Higinio & Cristina � Transportes, L.da,
e tem a sua sede no Edifício Ilha dos Amores, 17, freguesia e conce-
lho de Vila Nova de Cerveira.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências ou outras formas legais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias e outras actividades dos transportes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 50 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 47 500 euros, do
sócio Higinio Gonzalez Peralba; e outra de 2500 euros, da sócia Cris-
tina Gonzalez Granja.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de 250 000 euros, na
proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre sócios.

§ único. A cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade,
a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade compete a um ou
mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência fica dispensada de caução e será ou não remunera-
da, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o sócio, Higinio Gonzalez Peralba,
que igualmente presta capacidade profissional à sociedade.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um ge-
rente.
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§ 1.º Em ampliação dos seus poderes, a gerência pode comprar,
vender, trocar e efectuar contratos de locação de veículos automó-
veis.

§ 2.º Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em
negócios de favor, sob pena de ser exigida responsabilidade por tais
actos.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio, nos seguin-
tes casos:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
c) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
d) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ 1.º O preço da quota amortizada será no caso da alínea a) o valor

acordado, e nos restantes casos o resultado do último balanço e o
pagamento da contrapartida é fraccionado em duas prestações semes-
trais.

§ 2.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço como tal e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios, ou a
terceiros.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60 dias,
um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
enviadas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, forma que
será dispensada em caso de assembleias universais.

Conferida, está conforme ao original.

13 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 1000125801

VILA REAL
CHAVES

J. A. L. � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 445;
identificação de pessoa colectiva n.º 502351330; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 11/20020816.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Apresentação n.º 11/20020816.
Designação dos membros dos órgãos de administração e fiscaliza-

ção.
Quadriénio de 2002-2005.
Conselho de administração: presidente � Armando Roberto dos Reis

Lavouras; administradores � José Carlos Reis Lavouras, Sérgio Luiz
dos Reis Lavouras, Cláudio José dos Reis Lavouras, e Manuel José do
Nascimento.

Conselho fiscal: presidente � Acácio Jorge; vogais � Aluízio Lou-
reiro e Jorge Bento Martins Lelo, revisor oficial de contas, em repre-
sentação de Lelo & Morgado, Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; suplente � António Augusto dos Santos Carva-
lho, em representação de Santos Carvalho, Silva Costa & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Data: 22 de Maio de 2002.

Está conforme.

16 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2001200021

PEDRO SALVADOR, MOTORSPORT
COMPETIÇÃO MOTORIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1236;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020809.

Certifico que, entre Pedro Miguel Alves Salvador, e Carla Susana
Alves Salvador, foi constituída uma sociedade comercial, que se rege
nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Salvador, Motorsport � Com-
petição Motorizada, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 2,
freguesia de Oura, concelho de Chaves.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social, em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na prestação de serviços na área da
competição motorizada, nomeadamente assistência e manutenção de
veículos. Comércio, importação, exportação e representação de veí-
culos motorizados, suas peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4500 eu-
ros, pertencente ao sócio Pedro Miguel Alves Salvador; e uma do valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia Carla Susana Alves Salva-
dor.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Pedro Miguel
Alves Salvador, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

13 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 1000127291

MONTALEGRE

PESL � PARQUE EÓLICO DA SERRA DO LAROUCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 210/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504043978; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/20020729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de nomeação de administrador.

Nomeação de mais um administrador: José Miguel Pereira Gens
Paredes, casado, por cooptação.

Data da deliberação: 30 de Abril de 2002.
Prazo: Até final de 2004.

Está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dulce Helena Soa-
res Pinto da Costa. 1000126715

PESO DA RÉGUA

AMÂNDIO MACHADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 474; identificação de pessoa colectiva n.º 502895349; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20020812.
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Certifico que, por escritura de 4 de Junho de 2002, a fl. 87 do livro
n.º 137-A, do Cartório Notarial de Peso da Régua, foi alterado parcial-
mente o pacto social, da sociedade em epígrafe, acrescentando um novo
artigo, designado por 11.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

Poderão ser exigidas à sociedade prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social, desde que aprovadas por todos os sócios
em assembleia geral.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

14 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 1000126860

A INVICTA MARMORISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 546; identificação de pessoa colectiva n.º 503459011; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020809.

Certifico que, por escritura de 5 de Agosto de 2002, de fl. 37, do
livro n.º 140-A, do Cartório Notarial de Peso da Régua, foi alterado
parcialmente o pacto social, tendo sido acrescentado ao artigo 3.º o
n.º 2, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
49 879,78 euros, correspondendo à soma de três quotas, sendo uma
no valor nominal de 42 397,82 euros, pertencente ao sócio Manuel
Assunção Saraiva Torres; e duas nos valores nominais de 3740,98 eu-
ros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria João Martins
Saraiva Torres e Ângela de Jesus Martins Torres.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 200 000 euros, desde que aprovadas em assembleia
geral por todos os sócios.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

12 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 1000126880

CLÍNICA DOURALTO � SERVIÇOS MÉDICOS
E DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 429; identificação de pessoa colectiva n.º 502469722; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/20020808.

Certifico que, por escritura de 22 de Maio de 2002, a fl. 51 do li-
vro n.º 3-B, do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada
do Porto, a sociedade em epígrafe foi transformada em sociedade
unipessoal por quotas, e em consequência houve remodelação total
do pacto social que passou a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Clínica Douralto � Serviços Médi-
cos e de Diagnóstico, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Edifício
Douralto, Avenida da Galiza, Peso da Régua.

§ único. Por simples deliberação, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços médicos,
paramédicos e meios auxiliares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente à quota de igual valor nominal, pertencente à
única sócia, Sofia Teresa Costa e Calamote Andrade.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, fica a cargo de Vítor José de Matos Mendonça, divorci-
ado, residente na Rua de Manuel Carqueja, 263, nesta cidade do Por-
to, o qual desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações.

ARTIGO 7.º

Em ampliação dos seus poderes normais poderá a gerência comprar,
vender e permutar veículos automóveis de e para a sociedade.

Foi conferida e está conforme.

9 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 1000126883

VILA POUCA DE AGUIAR

FERNANDO DAVID CRUZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 323/020814; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020814.

Certifico que entre Fernando David Cruz, casado com Marília Taia
Moreira Fernandes Cruz, na comunhão de adquiridos; Vítor Miguel
Moreira Cruz, solteiro, maior; e Ana Carina Moreira Cruz, solteira,
menor, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

Estatutos da sociedade Fernando David Cruz & Filhos, L.da, elabora-
dos nos termos do n.º 2 do art.º 64.º do Código de Notariado que
vão instruir a constituição da mesma sociedade com sede em Vila
Pouca de Aguiar, freguesia e concelho.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando David Cruz & Filhos, L.da, e
tem a sua sede na Rua de António José Dávila, 20, Vila Pouca de
Aguiar.

§ único. Por deliberação da gerência social, poderá a sede so-
cial ser deslocada para outro local dentro do concelho ou para
outro limítrofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agên-
cias, delegações ou outra forma de representação social, em qual-
quer local do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, a contar da data do
registo definitivo deste contrato.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio por grosso e a retalho de
motociclos, de suas peças e acessórios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 000 euros, dividido em três quotas: uma de 10 000 euros, perten-
cente a Fernando David da Cruz; outra de 2000 euros, pertencente a
Vítor Miguel Moreira Cruz; e outra de 2000 euros, pertencente a Ana
Carina Moreira Cruz.

ARTIGO 5.º

A gerência social, dispensada de caução fica a pertencer ao sócio
Fernando David Cruz, que desde já fica nomeado gerente.
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§ 1.º Para obrigar a sociedade basta a assinatura do sócio gerente.
§ 2.º A gerência será remunerada ou não, nos termos a deliberar

pela assembleia geral.
§ 3.º A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos

termos do artigo 252.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos carece de consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota e nos termos seguin-
tes:

a) Por insolvência ou falência do sócio titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora de quotas; e
c) Em caso de venda ou adjudicações comerciais.
§ único. A amortização será efectuada nos termos dos artigos 232.º

e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante de vinte vezes o capital social, conforme per-
centagem das suas quotas, reembolsáveis nas condições a estabelecer
em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os actos relativos ao exercício normal da actividade comer-
cial da sociedade, designadamente: compra e venda de mercado-
rias, viaturas, contratos de aluguer de viaturas, contratos de re-
presentações comerciais, arrendamentos para o exercício
comercial da sociedade, pedidos de financiamentos bancários,
movimentos das respect ivas contas,  re lações laborais ,
propositura, contestação, desistência de transacção em quaisquer
acções judiciais em que a sociedade seja parte serão válidos se
praticados e subscritos pela gerência.

Disposição transitória

Fica desde já autorizado, nos termos do disposto na alínea b) do
n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, o sócio
gerente Fernando David Cruz a movimentar as contas de depósito
já existentes, em nome da sociedade, em qualquer instituição ban-
cária.

Conferida, está conforme.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Car-
valho de Matos Vasconcelos. 1000127810

VILA REAL

ANA PAULA & MARGARIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1891; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20020523.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
por Margarida Maria Alves Macedo Florindo, casada com Álvaro Rui
Santos Florindo, na comunhão de adquiridos, residente no lugar da
Carriça, lote 1, rés-do-chão, esquerdo, Vila Nova de Cima, Vila Real,
que se rege pelas cláusulas do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ana Paula & Margarida, Unipes-
soal, L.da, tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
Galerias Novabila, salas 4 e 5, da cidade de Vila Real.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria económica e
contabilística, execução de contabilidade, elaboração de estudos de
investimento e outro tipo de consultoria económica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, constituído por uma única quota pertencente à sócia Margarida
Maria Alves Macedo Florindo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence à única sócia, Margarida Maria Alves
Macedo Florindo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares até
vinte vezes do montante do capital social.

Adverti a outorgante da obrigação de requerer o registo deste acto
na competente Conservatória no prazo de três meses, a contar de hoje.

Está conforme.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000125996

VESTE FILHOS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1873;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20020315.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Ilídia
Maria Gonçalves Fernandes de Almeida Brandão, casada com Carlos
Alexandre Amorim Almeida Brandão, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua da Quinta Fonte da Rainha, bloco F, 2.º, direito, Vila
Real; e Fernanda Maria Gonçalves Fernandes da Silva Pereira, casada
com José Carlos Ferreira Silva Pereira, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Manuel Ferreira Dias, 6, em Braga, que se rege
pelas cláusulas do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Veste Filhos � Comércio
de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, 2 a 5, freguesia de D. Dinis, concelho de Vila Real.

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 artigos de ves-
tuário, calçado, e acessórios de moda, nomeadamente para criança e de
artigos de puericultura, sua importação.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclusi-
ve como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Ilídia Maria Gonçalves Fernandes de Almeida Brandão,
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.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a 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 prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

2 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000125920
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VISEU
ARMAMAR

DIMENSÕES VARIÁVEIS � TURISMO NO ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 136;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20020809.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, pelos
sócios Maria Alexandra Pimentel Silva Araújo, divorciada; e Leonar-
do Philip Weisfelt, divorciado, cujo pacto se regerá pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Dimensões Variáveis � Turismo no
Espaço Rural, L.da, e vai ter a sua sede na Quinta da Lama Redonda,
da freguesia de Tões, do concelho de Armamar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no turismo no espaço rural. Actividades de
arquitectura. Organização de eventos, nomeadamente congressos e
festas empresariais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma de 3000 euros pertencente à sócia
Maria Alexandra Pimentel Silva Araújo; e outra de 2000 euros, per-
tencente ao sócio Leonard Philip Weisfelt.

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 obrigar e representar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica autorizada, desde já, a gerência ora nomeada, a levantar a

totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário Ferreira
Carneiro Cireneu. 2001518021

CASTRO DAIRE

DAIRHOTEL � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 151/
930322; identificação de pessoa colectiva n.º 502946695; apresen-
tado em: 20020628.

Foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 2001.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127056

ISABEL & FILHOS � COMÉRCIO DE LEITÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 157/
931010; identificação de pessoa colectiva n.º 503061581; apresen-
tado em: 20020628.

Foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Prestação de contas.
Ano de exercício: 2001.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127055

MARQUESTIR � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 342/
000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504981820; data da
apresentação: 280602.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127053

ADELINO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 103/
880419; identificação de pessoa colectiva n.º 501967443; data da
apresentação: 280602.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127052

CAFÉ RESTAURANTE O LENHADOR DE NELO E LITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 183/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503424862; data da
apresentação: 280602.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127051

CASTRO-OURO FERNANDES & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 221/
961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503757365; data da
apresentação: 280602.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127528

TRANSPORTES RICARDO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 342/
001122; identificação de pessoa colectiva n.º 504940490; data da
apresentação: 280602.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127050

OLIVEIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 69/
810316; identificação de pessoa colectiva n.º 501145575; data da
apresentação: 280602.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127049

ELECTRO-SANITÁRIA � ELECTRODOMÉSTICOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 88/
861029; identificação de pessoa colectiva n.º 501732519; data da
apresentação: 280602.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127048

FLORDAIRE � PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 264/
980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504122398; data da
apresentação: 280602.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127046

FREITAS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 35/
690214; identificação de pessoa colectiva n.º 500573573; data da
apresentação: 280602.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127045

GRANIDAIRE � GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 280/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504267949; data da
apresentação: 280602.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas;
Ano de exercício: 2001

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000127044

CINFÃES

TRANSPORTES TELINHOS, L.DA

Sede: Lugar de Paçô, Oliveira, Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 294/
990701; identificação de pessoa colectiva n.º 504393910.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

(of.) Averbamento n.º4; número e data da apresentação: 1/
020813. � Cessação das funções de gerente de Adriano Manuel
Valverde Sequeira de Sousa Rebelo. Data: 26 de Junho de 2002.
Causa: renúncia.

Inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/020813. � De-
signação de gerente de Maria Amélia Cardoso Rodrigues Telinhos.
Data da deliberação: 26 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes da
Silva Rodrigues. 2001354010

MANGUALDE

SOCIEDADE AGRÍCOLA FALDAS DAS SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 742;
identificação de pessoa colectiva n.º 502347821; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 2/20020809.

Certifico que por escritura de 22 de Julho de 2002 exarada a fl. 6 do
livro n.º 146-E do Cartório Notarial de Mangualde, e em relação à
sociedade em epígrafe conforme deliberação na referida acta elimi-
nam o artigo décimo e alteram os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º e 9.º
do pacto social e que passar a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola e pecuária em
terras próprias e/ou arrendadas, a transformação industrial da produ-
ção, a comercialização da produção e o aproveitamento turístico das
propriedades e construções.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 174 580 euros, re-
presentado por quatro quotas, uma do valor de 146 946 euros, per-
tencente à sócia Quinta dos Roques � Vitivinicultura e Agro-
Pecuária, L.da, outra de 17 458 euros, pertencente à sócia Sociedade
Agrícola Faldas da Serra, L.da, outra de 5088 euros, pertencente ao
sócio, Jorge Manuel Ferreira Brites e outra de 5088 euros, pertencen-
te ao sócio Lafayete Mendes Martins da Ágra.

ARTIGO 4.º

Por deliberação do sócios, tomada pela maioria qualificada resul-
tante dos votos dos sócios que prefaçam 75 por cento do capital, o
capital social poderá ser aumentado uma ou mais vezes, gozando os
sócios de preferência nos respectivos aumentos na proporção das
quotas de que forem titulares.

§ único. Os sócios podem ser chamados a efectuar prestações su-
plementares, na proporção das quotas de que forem titulares, cujo
limite máximo, no seu montante global, será o valor do capital da
sociedade.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos em dinheiro, gratuitos, para ocorrer a necessidades de te-
souraria.
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ARTIGO 6.º

A divisão das quotas e a cessão de quotas a estranhos, no todo ou
em parte, carece do consentimento da sociedade que tem sempre o
direito de exercer a preferência.

§ 1.º O disposto nesta cláusula não se aplica à sócia, Quinta dos
Roques � Vitivinicultura e Agro-Pecuária, L.da

§ 2. Se a sociedade der o seu consentimento e declarar que não
pretende exercer o seu direito de preferência, este transmite-se aos
sócios, na proporção das suas quotas, se mais de que um pretender
exercer esse direito.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence aos não sócios, Manuel Mineiro
Lopes de Oliveira, casado, residente no lugar de Abrunhosa do Mato,
freguesia da Cunha Baixa, concelho de Mangualde, Maria Luísa Roque
de Oliveira Lourenço e Luís António Pereira Lourenço, casados, re-
sidentes no Casal da Granja, lote 93, Várzea de Sintra, freguesia de
São Martinho, concelho de Sintra.

§ único. Para obrigar a sociedade, judicial ou extra-jucidialmente,
em todos os seus actos e contratos, basta a assinatura isolada do re-
ferido, Manuel Mineiro Lopes de Oliveira, ou em alternativa as assi-
naturas, em conjunto dos referidos, Maria Luísa Roque de Oliveira
Lourenço e Luís António Pereira Lourenço.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com o objecto diferente do seu.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Manu-
el Amaral Marques. 2001640013

R. G. R. � RECICLAGEM E GESTÃO DE RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 825;
identificação de pessoa colectiva n.º 504950827; averbamentos
n.º 1 à inscrição n.º 1; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 Inscrição n.º 6; números e data
da apresentação: 6, 7, 8 e 9/20020812.

Certifico que em relação à socieadade em epígrafe foram lavrados
os seguintes actos de registo:

Exoneração de Juan Arevalo Madrueno, do conselho de adminis-
tração (vogal), por renúncia, em 15 de Julho de 2002; exoneração de
Manuel Guilherme Oliveira da Costa, do conselho de administração
(presidente), por renúncia, em 15 de Julho de 2002; exoneração de
Sérgio Ricardo Gonzalez Andión, por renúncia, em 15 de Julho de
2002; e nomeação para o conselho de administração para o lugar em
aberto até ao termo do mandato em curso 2000/2003, Paulo Manuel
Ferreira Sobral, casado, em virtude da redução do número de mem-
bros de cinco para três, em 15 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, António Manu-
el Amaral Marques. 2001640021

NELAS

LÚCIO AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 228; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503577359; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referentes
ao exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Clara Marques
Borges. 1000111749

NELPRUMO � CONSTRUTORA DE NELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 314; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504096443; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referentes
ao exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Clara Marques
Borges. 1000111752

ENERBEIRA � RECURSOS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 235; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503535648; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referentes
ao exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Clara Marques
Borges. 1000111806

CORTES DA BEIRA, ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 255; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503716987; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referentes
ao exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Clara Marques
Borges. 1000111805

BEIRAFILME � MATERIAL FOTOGRÁFICO E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 50; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502062312; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos que serviram de base ao registo de pretação de contas referentes
ao exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Clara Marques
Borges. 1000111801

MELHORLIMPA � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 316; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504149210; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos que serviram de base ao registo de pretação de contas referentes
ao exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Clara Marques
Borges. 1000111797

ENERGIVILAR AQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 353; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504446711; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos que serviram de base ao registo de pretação de contas referentes
ao exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Clara Marques
Borges. 1000111788
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ESTUCOSOLAMENTO, ESTUQUE E ISOLAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 466; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/11032002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Estucosolamento, Estuque e
Isolamento, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros Volun-
tários, freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas e durará
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A gerência da socidade fica desde já autorizada a deslocar a sede
social para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é actividades de pintura, estucagem e isola-
mento em obras a terminar, bem como a título de beneficiação de
imóveis já concluídos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, correspondente à soma de duas quotas iguais de 5000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos referidos sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir de ambos os sócios prestações suplemen-
tares até ao montante de um quinto do capital social inicial.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, cabe a ambos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de ambos os gerentes.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, porém em relação a
estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo esta prefe-
rência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 8.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
b) Falecimento, interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Quando o sócio violar qualquer das obrigações que lhe derivam do
pacto social, da lei ou de deliberação social validamente proferida. Será
sempre considerada violação grave a violação ilícita do dever de sigilo
por parte do sócio que desempenhe funções de gerência ou de fiscaliza-
ção.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem
de trabalhos.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000127214

AUTO HENRIQUE PINTO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 490; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/09072002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Henrique Pinto & Filho L.da, tem
a sua sede na urbanização Quinta do Pomar, lote 17, 1.º, esquerdo, na
freguesia e concelho de Nelas.

§ único. A gerência pode transferir a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A socidade tem por objecto reparação e comércio de automóveis,
comércio de acessórios, serviço de reboque permanente.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Henrique Manuel da Fonseca Pinto
e João Tiago da Cruz Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral é dispensada de cauçãu e fica a cargo
de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção dos dois gerentes.
3 � Para actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

um dos gerentes.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; porém a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, tendo esta preferência em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócio em socieda-
des de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social desde que deliberado por unanimidade dos sócios
que representam a totalidade do capital social, reembolsáveis quando jul-
gado dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em
assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá efectuar suprimentos à sociedade quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando desde já a gerência autorizada, designadamente, a adquirir
quaisquer equipamentos, bens móveis e imóveis necessários à mes-
ma e a proceder ao levantamento do capital social depositado em
nome da sociedade, na Caixa Geral de Depósitos, S. A.,agência de
Nelas, para liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes
da sua actividade, bem como para a liquidação de despesas com a
sua constituição, registo e publicações, despesas estas que a socie-
dade desde já assume.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000127491

HENRIPAMADE, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
EM MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 445; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505844796; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 4/12072002.

Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra--
identificada:

A sociedade não tem activo nem passivo, tendo as contas sido
aprovadas em assembleia geral de 12 de Abril de 2002.

Que estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da
dita assembleia geral dissolvem a mencionada sociedade e consideram-
na liquidada.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositada na pasta respectiva.

18 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000127489
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TÁXIS CRUZ & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 375; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504834967; averbamento n.º 1 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; inscrição n.º5 e inscrição n.º 9;
números e data da apresentação: 7, 8 e 9/23072002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o Artigo
4.º, bem como a cessação de funções e autorização do apelido.

(of.) Averbamento n.º1 à inscrição n.º 5; apresentação n.º 7/20020723. �
Facto registado: Cessação de funções de gerência do ex-sócio António Ma-
nuel da Cruz. Causa: Renúncia. Data: 12 de Junho de 2002.

(of.) Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; apresentação n.º 8/
20020723. � Facto registado: Cessação de funções de gerência da ex-
sócia Maria Helena dos Santos da Cruz. Causa: Renúncia. Data: 12 de
Junho de 2002.

Inscrição n.º 8, apresentação n.º 8/20020723. � Facto regista-
do: Autorização para que se mantenha na firma social o apelido «Cruz».

Autorizantes: António Manuel da Cruz e Maria Helena dos Santos
Cruz.

Data da autorização: 12 de Junho de 2002.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral ficará a cargo de um ou mais sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, sendo neste acto nomeado
gerente o sócio Eduardo Gonçalves Lopes.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
1000127483

F R � TÉCNICOS OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 281; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503832618; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/31072002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
Artigo 2.º cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto execução de contabilidade, auditoria,
consultoria fiscal e de gestão e formação profissional.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000127480

JOÃO SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 489; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 6/09072002.

Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra-
identificada:

A sociedade não tem activo nem passivo, tendo as contas sido
aprovadas em assembleia geral de 8 de Julho de 2002.

Que estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da
dita assembleia geral dissolvem a mencionada sociedade e consideram-
na liquidada.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000127476

QUINTA DO SOBRAL � ENGARRAFAMENTO
E COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 285; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503832600; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 4/26072002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
Artigo 3.º e Artigo 5.º, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção, engarrafamento e
comercialização de vinhos.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5 000 000$ encontrando-se divididas em duas quotas de igual va-
lor, e distribuídas da seguinte maneira:

� Uma quota no valor de 2 500 000$, pertencente ao sócio Nel-
son Simões;

� Uma quota no valor de 2 500 000$, pertencente à sócia Cristi-
na Maria Pina Simões.

Disseram ainda os outorgantes que todas as entradas deles já foram
realizadas e que não é exigido pela lei e pelo contrato a realização de
outras entradas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000127472

METALONELAS � FABRICO E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 313; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504085697; data da apresenta-
ção: 20020701.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referentes
ao exercício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Clara Marques
Borges. 1000111767

OLIVEIRA DE FRADES

CIMT � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida do Doutor António José de Almeida, 30, Oliveira
de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrí-
cula n.º 530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020718.

Certifico que foi efectuado o registo do contrato de sociedade em
epígrafe. O respectivo contrato rege-se pelo seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CIMT � Investimentos
Imobiliários, S. A., com sede na Avenida do Doutor António José de
Almeida, 30, em Oliveira de Frades.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste em investimentos imobiliá-
rios, compra, venda, administração e arrendamento de imóveis e
compra de imóveis para revenda.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações no
capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis espe-
ciais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de empresas
e em associação em participação, ainda que o objecto de uma e outras
não apresente nenhuma relação directa ou indirecta com o seu pró-
prio objecto social.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de 50 000 eu-
ros, representado por 10 000 acções ao portador, com o valor nomi-
nal de cinco euros cada.
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1 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
100, 1000 e 10 000 acções.

2 � Os títulos serão assinados pelo presidente do conselho de ad-
ministração.

3 � As acções podem ser convertidas em acções nominativas.

ARTIGO 5.º

a) A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos quadrienalmente, podendo ser reeleitos;

b) Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira convo-
cação é necessário que estejam presentes, pelo menos, 75 por cento
do capital social, salvo se a lei exigir percentagem superior;

c) Têm direito a voto os accionistas, com mais de 1000 acções;
d) A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 6.º

a) A sociedade adopta a estrutura orgânica de conselho de adminis-
tração e fiscal único;

b) Os membros do conselho de administração e conselho fiscal são
designados por eleição em assembleia geral pelo período de quatro
anos;

c) É permitida a reeleição por uma ou mais vezes, mantendo-se
em funções até à eleição dos seus sucessores, independentemente do
prazo porque tiverem sido designados.

ARTIGO 7.º

a) A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por três ou cinco membros eleitos em
assembleia geral, a qual designa ainda o presidente;

b) A sociedade fica vinculada, pela vontade expressa de um
adminstrador desde que presidente, ou de dois administradores nos
restantes casos;

c) Nos actos de mero expediente será suficiente a assinatura de um
só administrador para tal autorizado;

d) Os administradores designados são dispensados de caução;
e) Os administradores devem reunir, pelo menos, uma vez semes-

tralmente.

ARTIGO 8.º

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal úni-
co e um suplente designados pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os lucros sociais serão aplicados na constituição da reserva legal,
nos termos que a lei o estabeleça, e em outras reservas ou dividendos
nas percentagens que livremente forem decididas em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 10.º

a) A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações das assembleias gerais, sendo liquidatá-
rios os administradores em exercício;

b) As deliberações das assembleias gerais respeitantes à alteração,
aumento de capital, dissolução, fusão ou liquidação da sociedade só
poderão ser tomadas por maioria de três quartos de capital.

ARTIGO 13.º

Ficam desde já nomeados para o período 2002/2005 os seguintes
membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente, Carlos Simões da Silva;
vogais: Isabel Maria Moitas Azevedo Maia e Carlos Alberto Silva.

Fiscal único: António Vítor de Almeida Campos (revisor oficial de
contas n.º 749), casado, com domicílio profissional na Avenida do
Capitão Silva Pereira, 99, 1.º frente, 3500-209 Viseu, em representa-
ção de Jorge Silva Oliveira e Silva, Vítor Campos, A. Neto & J.
Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 92; como
suplente indica-se Jorge Manuel Teixeira da Silva (revisor oficial de
contas n.º 637), casado, com domicílio profissional no lugar de Arro-
tas, Assequins, 3750 Águeda.

Averbamento n.º 1, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 112 do
artigo 132.º do código do notariado, rectifico esta escritura no sentido de
constar que o documento complementar contem apenas 11 artigos, sen-
do o artigo 13.º o 11, como se verifica pelo contexto.º

Conferi, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Conservadora, Custódia Delfina Ferrei-
ra Marques. 1000116824

Rectificação. — No suplemento do Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 190, de 19 de Agosto de 2002, a p. 17 534-(107), saiu com ine-
xactidão a publicação relativa à sociedade HIPARCUS � Projectos e
Serviços Técnicos de Apoio à Indústria, L.da, tendo sido omitido o
seguinte: «Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades.
Matrícula n.º 246/930323; identificação de pessoa colectiva
n.º 502946490; data: 26 de Junho de 2002». 300071620

RESENDE

SOAPECUR � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE RESENDE, L.DA

Sede: Quinta de Jalares, lugar do Arco, Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 33/
771025; identificação de pessoa colectiva n.º 500702454; data da
apresentação: 090802.

Certifico que que ficam depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2001 da
sociedade em epígrafe.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Albino Coelho.
1000126196

CONSTRUÇÕES BOTELHO, ELECTRICIDADES, L.DA

Sede: Rua de Rebelo Moniz, 122, Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 80/
941212; identificação de pessoa colectiva n.º 503306789; data da
apresentação: 100702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º e 2.º do pacto passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Botelho Electrici-
dades, L.da, tem a sua sede na Rua de Rebelo Moniz, 122, freguesia
e concelho de Resende, a qual por simples decisão da gerência po-
derá ser transferida para outro local dentro do concelho ou conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
construção de estradas e terraplanagens, comércio a retalho de mate-
rial eléctrico e instalações eléctricas.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Albino Coelho.
1000126192

J. ALBINO, L.DA

Sede: Vila, Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 39/
790119; identificação de pessoa colectiva n.º 500804680.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2001 da socieda-
de em epígrafe.

12 de Julho de 2002. � O Ajudante, Albino Coelho.
1000126190

C. F. C. P. � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Cuca, Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 120/
980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504168347; data da
apresentação: 300702.
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Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2001 da socieda-
de em epígrafe.

12 de Agosto de 2002. � O Ajudante, Albino Coelho.
1000126187

SERNANCELHE

CONSTRUÇÕES ARAMIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 134/
020808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020808.

Certifico que entre Aramis Afonso Lopes, Mário Nunes Cardoso
Lopes, Marco Aurélio Cardoso Lopes e Milton Sérgio Cardoso Lopes,
constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que se rege-
rá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Aramis & Filhos, L.da, tem
a sua sede no lugar de Tabosa, freguesia da Cunha, concelho de
Sernancelhe.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada livremente dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como poderão ser criadas sucursais e agências ou
quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste na construção e reparação
de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a quatro quotas, uma no valor de 3800 euros, per-
tencente aos sócio, Aramis Afonso Lopes, e três quotas iguais, cada
uma no valor de 400 euros, pertencentes uma a cada sócio, Mário
Nuno Cardoso Lopes, Marco Aurélio Cardoso Lopes e a Milton Sér-
gio Cardoso Lopes.

§ único. Mediante deliberação unânime tomada em assembleia ge-
ral a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo de cada quota actual.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da soci-
edade, tendo esta direito de preferência em primeiro lugar e o sócio
não cedente em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral pertence ao sócio, Aramis Afonso
Lopes que desde já fica nomeado gerente, estando dispensado de cau-
ção.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
das importâncias depositadas na conta da sociedade na Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo, agência em Moimenta da Beira, para fa-
zer face às despesas com a sua constituião e registo, bem como
com a aquisição de bens de equipamento e material necessário à
sua instalação.

Declararam os outorgantes sob compromisso de honra e de sua
exclusiva responsabilidade, que já foi efectuado o depósito em nume-
rário da totalidade do capital social na agência da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo, em Moimenta da Beira e que as estipulações cons-
tantes neste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos
legais vigentes são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vonta-
de negocial.

Está conforme.

14 de Agosto de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível). 2001806019
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CD histórico (1980-1989) ....................................................
CD histórico (1990-1999) ....................................................
CD histórico avulso ..............................................................

1.ª série ...................................................................................
2.ª série ...................................................................................
Concursos públicos, 3.ª série ..............................................

68,60
68,60
68,60

INTERNET (IVA 19%)

89,70
89,70
89,70

Assinante papel2 Não assinante papel

Assinante papel2 Não assinante papel


