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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Estabelecimento Prisional de Coimbra

Anúncio

Concurso público internacional n.º 1/2003, para aquisição
de refeições confeccionadas para o Estabelecimento
Prisional de Coimbra (artigo 87.º, n.os 1 e 2, do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade contratante � Estabelecimento Prisional de Coim-
bra, sito na Rua da Infantaria 23, 3049 Coimbra Codex (telefone:
239793800; fax: 239701213).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição do serviço ou do bem � Classifica-
ção Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere
o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado
pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias, de 22 de Junho de 1998 � classe 55.51, categoria
55.51.1 e subcategoria 55.51.10;

b) Quantidades a adquirir e aquisições suplementares � esti-
ma-se que no ano de 2003 sejam adquiridas 244 550 diá-
rias; é possível a aquisição de quantidades suplementares se,
no decurso do ano, ocorrerem entradas de reclusos em nú-
mero superior ao valor estimado.

3 � Local da entrega dos bens � na morada indicada no n.º 1.
4 � Duração do contrato e data do respectivo início � o con-

trato vigorará durante todo o ano de 2003, tendo o fornecimento
início no dia 1 de Janeiro próximo.

5 � Indicação de profissões específicas a que esteja reservada a
prestação de serviços � titulares de empresas de cujo objecto social
conste a realização de actividades de restauração.

6 � Exigência de indicação, pelos concorrentes, dos nomes e
habilitações profissionais dos responsáveis pela prestação de servi-
ços � os concorrentes devem indicar os técnicos ou os órgãos téc-
nicos, integrados ou não na empresa, que têm a seu cargo o con-
trolo da qualidade, bem como as habilitações literárias e profissionais
dos mesmos.

7 � Eventual admissibilidade de propostas relativas a parte dos
serviços ou bens objecto do concurso � não são admitidas propos-
tas para a prestação de parte do serviço.

8 � Eventual proibição de apresentação de alterações de cláusu-
las do caderno de encargos, bem como de propostas variantes � não
são permitidas propostas variantes.

9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � a apreciação dos concor-
rentes será feita considerando as habilitações profissionais, a capa-
cidade financeira e a capacidade técnica dos mesmos, constituindo
motivo de exclusão a sua não comprovação (artigo 105.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho), considerando-se possuir:

a) Habilitações profissionais � os concorrentes que sejam ti-
tulares de empresas de cujo objecto social conste a realiza-
ção de actividades de restauração;

b) Capacidade financeira (aferida a partir dos documentos
enunciados no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho) � os concorrentes que tenham efectuado volume
global de negócios, em pelo menos um ano do último trié-
nio, pelo menos igual a 723 257 euros.

c) Capacidade técnica (aferida a partir dos documentos enun-
ciados no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho) � os concorrentes que tenham efectuado volume
global de negócios, em pelo menos um ano do último trié-
nio, pelo menos igual a 723 257 euros no fornecimento de
refeições confeccionadas para o sistema prisional ou para
os hospitais, atenta a especificidade e comparabilidade dos
dois serviços, ou pelo menos três vezes aquele valor, em
cada um dos últimos três anos, no caso de outros forneci-
mentos de refeições confeccionadas (para refeitórios, messes
ou bares, quer de outros serviços públicos quer de entidades
privadas), considerando a menor capacidade técnica exigida
para esses tipos de fornecimento.

No caso de ter efectuado fornecimentos para o sistema prisional
ou para hospitais que não perfaça o valor referido, o valor final a
considerar será o somatório de tais fornecimentos com o triplo da
restante facturação (para refeitórios, meses ou bares, quer de outros
serviços públicos quer de entidades privadas), não sendo relevante a
prestação de serviços de restauração não colectiva (entendendo-se
por restauração colectiva a efectuada em refeitórios, messes ou ba-
res, quer de outros serviços públicos quer de entidades privadas, e
restauração não colectiva a prestada a restaurantes em regime de
serviço de lista).

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que to-
das as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade e que manifestem a intenção de
se associarem, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser
pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos � o pro-
grama do concurso e o caderno de encargos estão patentes na mo-
rada indicada no n.º 1, onde podem ser consultados no horário nor-
mal de expediente: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos.
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b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � os
documentos podem ser solicitados até 10 dias antes do termo do
prazo de apresentação de propostas, ou seja, até ao dia 16 de No-
vembro de 2002, no endereço indicado no n.º 1.

c) Indicação do preço e condições de pagamento dos documen-
tos � o programa do concurso e respectivo caderno de encargos
podem ser adquiridos mediante o pagamento de 100 euros cada, acres-
cido do IVA à taxa legal de 19 %, a liquidar directamente pelo con-
corrente, em numerário ou cheque, contra recibo, no acto da sua
aquisição; podem ainda ser remetidos aos interessados pelo correio,
mediante o pagamento antecipado da quantia referida e do montan-
te relativo a portes dos CTT.

12 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � as propostas devem ser en-
tregues ou enviadas para a morada indicada no n.º 1.

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 52.º dia a contar da data do envio
deste anúncio para publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias e no Diário da República, 3.ª série, ou seja, do dia 26 de
Novembro de 2002.

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 língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente le-
galizada.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas e pessoas que
a ela podem assistir � o acto público de abertura das propostas terá
lugar na morada indicada no n.º 1 pelas 15 horas do dia 27 de No-
vembro de 2002, podendo ao mesmo assistir qualquer interessado,
apenas podendo intervir no mesmo os concorrentes ou as pessoas
que para o efeito se apresentem devidamente credenciadas por aque-
les (procuração com poderes para obrigar o concorrente).

14 � Critérios de adjudicação do contrato � o critério de adjudi-
cação será unicamente o do mais baixo preço.

15 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes ficam obrigados a manter as suas
propostas até 31 de Dezembro de 2003.

16 � Prestação de caução e prazo de pagamento � para garan-
tia do exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, será exi-
gida ao adjudicatário a prestação de caução no valor de 4,5 % do
valor global da adjudicação, arredondado para a centena de euros ime-
diatamente superior, com exclusão do IVA, válida para todo o perí-
odo do contrato, ou seja, de 1 de Janeiro de 2003 a 31 de Dezembro
de 2003; os fornecimentos serão facturados mensalmente, de acordo
com o definido no caderno de encargos, e os pagamentos efectuados
no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da factura nos
serviços.

17 � Os contratos a celebrar não estão abrangidos pelo Acordo
sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, 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 e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 4 de
Outubro de 2002.

19 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, e no Ser-
viço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias � 4 de
Outubro de 2002.

3 de Outubro de 2002. � O Director, João Antunes de Castro.
3000074383

Estabelecimento Prisional de Monsanto

Anúncio

Concurso público internacional n.º 1/2003, para a aquisi-
ção de refeições confeccionadas para o Estabelecimen-
to Prisional de Monsanto (artigo 87.º, n.os 1 e 2, do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade contratante � Estabelecimento Prisional de
Monsanto, Avenida de 24 de Janeiro, 10, 1500-624 Lisboa (telefo-
nes: 217782111/2; fax: 217781234).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição do serviço ou bem � 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, de 16 de Junho, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de
22 de Junho de 1998:

Classe 55.51;
Categoria 55.51.1;
Subcategoria 55.51.10;

b) Quantidades a adquirir e aquisições suplementares � esti-
ma-se que no ano de 2003 sejam adquiridas cerca de
73 000 diárias, sendo possível a aquisição de quantidades su-
plementares se no decurso do ano ocorrerem entradas de
reclusos em número superior ao valor estimado.

3 � Local da prestação do serviço � na morada indicada no n.º 1.
4 � Duração do contrato e data do respectivo início � o con-

trato vigorará durante todo o ano de 2003, tendo o fornecimento
início no dia 1 de Janeiro próximo.

5 � Indicação de profissões específicas a que esteja reservada a
prestação de serviços � titulares de empresas de cujo objecto social
conste a realização de actividades de restauração.

6 � Exigência de indicação, pelos concorrentes, dos nomes e
habilitações profissionais dos responsáveis pela prestação de servi-
ços � os concorrentes devem indicar os técnicos ou os órgãos téc-
nicos, integrados ou não na empresa, que têm a seu cargo o contro-
lo da qualidade, bem como as habilitações literárias e profissionais
dos mesmos.

7 � Eventual admissibilidade de propostas relativas a parte dos
serviços ou bens objecto de concurso � não são admitidas propos-
tas para a prestação de parte do serviço.

8 � Eventual proibição de apresentação de alterações de cláusu-
las do caderno de encargos, bem como de propostas variantes �
a proposta base apenas pode ser apresentada com alteração às cláu-
sulas do caderno de encargos no que se refere ao número de empre-
gados da empresa a afectar ao serviço; não são admitidas propostas
variantes.

9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devem preencher � a apreciação dos concor-
rentes será feita considerando as habilitações profissionais, a capa-
cidade financeira e a capacidade técnica dos mesmos, constituindo
motivo de exclusão a sua não comprovação (artigo 105.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho), considerando-se possuírem:

a) Habilitações profissionais � os concorrentes que sejam ti-
tulares de empresas de cujo objecto social conste a realiza-
ção de actividades de restauração;

b) Capacidade financeira (aferida a partir dos documentos
enunciados no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho) � os concorrentes que tenham efectuado volume
global de negócios, em pelo menos um ano do último trié-
nio, pelo menos igual a 199 519,16 euros (valor médio das
refeições confeccionadas nos últimos três anos pelo Esta-
belecimento Prisional de Monsanto);

c) Capacidade técnica (aferida a partir dos documentos enun-
ciados no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho) � os concorrentes que tenham efectuado volume
global de negócios, em pelo menos um ano do último trié-
nio, pelo menos igual ao valor médio das refeições confec-
cionadas nos últimos três anos no Estabelecimento Prisio-
nal de Monsanto, ou para hospitais, atenta a especificidade
e comparabilidade dos dois serviços, ou de pelo menos três
vezes aquele valor, em cada um dos últimos três anos, no
caso de outros fornecimentos de refeições confeccionadas
(para refeitórios, messes ou bares, quer de outros serviços
públicos quer de entidades privadas), considerando a menor
capacidade técnica exigida para esses tipos de fornecimentos.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
apresentar-se ao concurso agrupamentos de empresas, sem que en-
tre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que
todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade e que manifestem a intenção de
se associarem, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser
pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos � o pro-
grama do concurso e o caderno de encargos estão patentes na mo-
rada indicada no n.º 1, onde podem ser consultados no horário nor-
mal de expediente: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos.
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b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos �
os documentos podem ser solicitados até 10 dias antes do termo do
prazo de apresentação de propostas, ou seja, até ao dia 18 de No-
vembro de 2002, no endereço indicado no n.º 1.

c) Indicação do preço e condições de pagamento dos documen-
tos � o programa do concurso e respectivo caderno de encargos
podem ser adquiridos, mediante o pagamento de 99,76 euros cada,
que inclui IVA à taxa legal de 19 %, a liquidar directamente pelo
concorrente em numerário ou em cheque, contra recibo, no acto da
sua aquisição, podendo ainda ser remetidos aos interessados pelo cor-
reio, mediante o pagamento antecipado da quantia referida.

12 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � as propostas devem ser en-
tregues ou enviadas para a morada indicada no n.º 1.

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 28 de Novembro de 2002.

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 língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente le-
galizada.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas e pessoas que
a ela podem assistir � o acto público de abertura das propostas terá
lugar na morada indicada no n.º 1 pelas 10 horas do dia 29 de No-
vembro de 2002, podendo ao mesmo assistir qualquer interessado,
apenas podendo intervir no mesmo os concorrentes ou as pessoas
que para o efeito se apresentem devidamente credenciadas por aque-
les (procuração com poderes para obrigar o concorrente).

14 � Critérios de adjudicação do contrato � o critério de adjudi-
cação será unicamente o do preço mais baixo.

15 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes ficam obrigados a manter as suas
propostas até 31 de Dezembro de 2003.

16 � Prestação da caução e prazo de pagamento � para garan-
tia do exacto e pontual cumprimento das suas obrigações será exigi-
do ao adjudicatário a prestação de caução no valor de 4,5 % do valor
global da adjudicação, arredondado para a centena de euros imedia-
tamente superior, com exclusão do IVA, válida para todo o período
do contrato, ou seja, de 1 de Janeiro de 2003 a 31 de Dezembro de
2003. Os fornecimentos serão facturados mensalmente, de acordo
com o definido no caderno de encargos, e os pagamentos efectuados
no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da factura nos
serviços.

17 � Os contratos a celebrar não estão abrangidos pelo Acordo
sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, 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 e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 7 de
Outubro de 2002.

19 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, e da re-
messa ao Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europei-
as � 7 de Outubro de 2002.

7 de Outubro de 2002. � Pela Presidente do Conselho Adminis-
trativo, (Assinatura ilegível.) 3000074676

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital Conde de São Bento � Santo Tirso

Anúncio

Concurso público n.º 220 301, para fornecimento
de gases medicinais durante o ano de 2003

De harmonia com o determinado pelo artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, e nos termos do anexo VII do mesmo
diploma, torna-se público que se encontra aberto o seguinte con-
curso:

1 � Entidade adjudicante � Hospital Conde de São Bento �
Santo Tirso, sito no Largo de Domingos Moreira, 4780-371 Santo
Tirso (telefones: 252830704 e 252830705; telefax: 252858018).

2 � a) Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conforme alínea b).

b) Categoria do serviço ou do bem � fornecimento de gases
medicinais, conforme quantidades previstas na relação de produtos
em concurso constante do caderno de encargos.

Regulamento CEE n.º 3696/93, Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993 � catego-
ria 24.42.2, alterado pelo Regulamento CE n.º 1232/98, do Conse-
lho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, de 22 de Junho. POCss código 316519.

c) Quantidades � as previstas no caderno de encargos, podendo
haver lugar à aquisição de adicionais em casos justificados, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e no período de vi-
gência do contrato.

d) O Hospital Conde de São Bento � Santo Tirso reserva-se o
direito de recurso à faculdade prevista no artigo 86.º, n.º 1, alínea f),
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio subsequente à
celebração do contrato inicial.

c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.
3 � Local de fornecimento dos bens � armazéns do Hospital

Conde de São Bento � Santo Tirso, sitos na morada indicada no
n.º 1.

4 � Duração do contrato � o contrato vigorará desde a sua as-
sinatura ou, quando exigível, desde a data do visto prévio do Tribu-
nal de Contas, até 31 de Dezembro de 2003.

5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � São admitidas propostas parciais.
8 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de en-

cargos. Não são admitidas propostas variantes.
9 � Os elementos necessários à apreciação da capacidade profis-

sional, técnica e financeira são os constantes do programa do con-
curso.

10 � Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associ-
ação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade e que declarem
a intenção de se associarem, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) O programa e o caderno de encargos do concurso estão
patentes no Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicada
no n.º 1, onde podem ser consultados ou adquiridos todos os dias
úteis, entre as 9 e as 12 horas e entre as 14 e as 17 horas.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � até
ao último dia do prazo para entrega das propostas, devendo o pedi-
do de envio dos documentos ser feito até cinco dias úteis antes do
termo do prazo para entrega das propostas.

c) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante o
pagamento de 15 euros (com IVA incluído), em numerário ou che-
que, por guia, na Tesouraria dos Serviços Financeiros, sita na mo-
rada indicada no n.º 1.

12 � a) As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas,
por carta registada e com aviso de recepção, para o Serviço de
Aprovisionamento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis,
entre as 9 e as 12 horas e entre as 14 e as 17 horas.

b) As propostas deverão obrigatoriamente ser entregues até às
17 horas do 15.º dia a partir da publicação deste anúncio na 3.ª série
do Diário da República (artigo 95.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho).

c) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

13 � a) O acto público de abertura das propostas terá lugar no
16.º dia útil seguinte à publicação deste anúncio no Diário da Repú-
blica, pelas 14 horas, na sala de reuniões do Hospital Conde de São
Bento � Santo Tirso, sita na morada indicada no n.º 1.

b) Podem assistir ao acto público quaisquer interessados, apenas
podendo intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente
credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores, por ordem decrescente da sua importância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Capacidade técnica e financeira.

15 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias.
10 � Prestação da caução e prazo de pagamento:

a) Caução � não é exigida a prestação de caução;
b) Pagamento � o pagamento será efectuado no prazo de

90 dias após a recepção das respectivas facturas.
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17 � O presente concurso não foi objecto de anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo so-

bre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 4 de Outubro de 2002.

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

4 de Outubro de 2002. � O Administrador-Delegado, Carlos
Manuel Oliveira Silva. 3000074301

Hospital de São João

Anúncio

Abertura de concurso público

De harmonia com o determinado nos artigos 87.º a 109.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, torna-se público o seguinte,
para vigorar durante o ano de 2003:

1 � Entidade contratante � Hospital de São João, Alameda do
Professor Hernâni Monteiro, 4202-451 Porto (telefone: 225095985;
fax: 225509888) (Departamento de Aprovisionamento/Sector de
Material de Consumo Clínico).

2 � Objecto do concurso:

Número
Designação

Data e hora limite Data e hora
do concurso de recepção das propostas de abertura das propostas

030022-MCC Material diverso para oftalmologia ............................................ 12 de Novembro de 2002, 13 de Novembro de 2002, às
até às 17 horas. 9 horas e 30 minutos.

030024-MCC Material de colostomia: pensos, placas, sacos; sacos drenagem 12 de Novembro de 2002, 13 de Novembro de 2002, às
urina, preservativos para sonda e urinares. até às 17 horas. 14 horas e 30 minutos.

030025-MCC Drenos � pleurais, penrose, torácicos; cateteres embolectomia 13 de Novembro de 2002, 14 de Novembro de 2002, às
e swan-ganz; kit�s anestesia e biopsia hepática, conjunto he- até às 17 horas. 9 horas e 30 minutos.
mofiltro.

030026-MCC Adesivo comum, adesivo hipoalérgico, pensos adesivos cirúr- 13 de Novembro de 2002, 14 de Novembro de 2002, às
gicos, pensos adesivos para cateter, penso mercurocromo, até às 17 horas. 14 horas e 30 minutos.
gaze adesiva anti-alérgica e fita cicatrizante sem sutura.

030027-MCC Algálias e sondas; tubos: carlens, endotraquiais e mayo guedel .... 14 de Novembro de 2002, 15 de Novembro de 2002, às
até às 17 horas. 9 horas e 30 minutos.

030028-MCC Produtos implantáveis para tratamento da dor ......................... 14 de Novembro de 2002, 15 de Novembro de 2002, às
até às 17 horas. 14 horas e 30 minutos.

030029-MCC Material diverso para urologia ................................................... 15 de Novembro de 2002, 18 de Novembro de 2002, às
até às 17 horas. 9 horas e 30 minutos.

030034-MCC Material para anestesia: eléctrodos, balões, máscaras, nebuliza- 15 de Novembro de 2002, 18 de Novembro de 2002, às
dores, traqueias, circuitos de paciente, peças em T. até às 17 horas. 14 horas e 30 minutos.

030035-MCC Cassete com reagente para mallinckrodt, sistema para cardio- 18 de Novembro de 2002, 19 de Novembro de 2002, às
plégia, tubos hemocron e diverso material para esterilização. até às 17 horas. 9 horas e 30 minutos.

030036-MCC Arrastadeiras, cabos bisturi, recipientes: objectos cortantes para 18 de Novembro de 2002, 19 de Novembro de 2002, às
produtos infectados; frascos plásticos, tetinas, urinóis, bibe- até às 17 horas. 14 horas e 30 minutos.
rons, copos para medicamentos, espátulas de madeira, capas
para microscópio.

030037-MCC Compressas absorventes, resguardos, bolsa tecido plástico para 19 de Novembro de 2002, 20 de Novembro de 2002, às
protecção de recém-nascido, rede tubular, pensos oftálmicos, até às 17 horas. 9 horas e 30 minutos.
tampões nasais, silicone mira, coberturas descartáveis.

3 � Local de entrega das candidaturas � Hospital de São João,
Departamento de Aprovisionamento, Sector de Material de Consumo
Clínico, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

4 � O processo do concurso está patente, para consulta pública
ou levantamento, mediante o pagamento de 10 euros, na morada
indicada no n.º 1, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas. Para a sua
aquisição, os interessados deverão previamente dirigir-se ao Sector
de Contabilidade e à Tesouraria do Hospital de São João.

Será enviado pelo correio, desde que tal seja solicitado em tempo
útil, mediante o pagamento do valor acima referido.

5 � Os actos públicos de abertura terão lugar no Departamento
de Aprovisionamento, Sector de Material de Consumo Clínico, nas
datas acima indicadas.

6 � O critério de adjudicação é o indicado no artigo 9.º do programa.
7 � Este anúncio foi enviado e recebido para publicação no Diá-

rio da República em 4 de Outubro de 2002.

4 de Outubro de 2002. � O Director, Jaime Reis Duarte.
3000074371

Hospital de São João de Deus

Repartição de Aprovisionamento

Anúncio

Abertura de concursos públicos

De harmonia com o determinado nos artigos 87.º a 109.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, torna-se público o seguinte,
para vigorar durante o ano de 2002:

1 � Entidade adjudicante � Hospital de São João de Deus, Rua de
Cupertino de Miranda, Apartado 31, 4764-958 Vila Nova de Fama-
licão Codex (telefone: 252300800; telefax: 252317109; e-mail:
aprovisio@hfamalicao.min.saude.pt).

2 � Objecto dos concursos:

Número
Designação

Data e hora limite Data e hora
do concurso da recepção das propostas de abertura das propostas

2/002/03 Prestação de serviços de lavandaria e tra- Até às 16 horas do 15.º dia a contar da pu- Pelas 10 horas do dia útil seguinte
tamento de roupa. blicação deste anúncio no Diário da Re- ao término do prazo para entrega

pública, 3.ª série. das propostas.
2/003/03 Prestação de serviços de limpeza ............. Até às 16 horas do 16.º dia a contar da pu- Pelas 10 horas do dia útil seguinte

tamento de roupa. blicação deste anúncio no Diário da Re- ao término do prazo para entrega
pública, 3.ª série. das propostas.

a) Prestação de serviços de lavandaria e tratamento de roupa �
categoria do serviço a prestar nos termos da divisão 74, do gru-
po 74.7, da classe 74.70, da categoria 74.70.1, da subcatego-

ria 74.70.14, 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
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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.

Prestação de serviços de limpeza � categoria do serviço a pres-
tar nos termos da divisão 74, do grupo 74.7, da classe 74.70, da
categoria 74.70.1, da subcategoria 74.70.16, a que se refere o Regu-
lamento (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 (CE) n.º 1232/
98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local de fornecimento � Hospital de São João de Deus, Vila
Nova de Famalicão.

4 � Data de duração do contrato � a duração do contrato é até
31 de Dezembro de 2003.

4.1 � O Hospital de São João de Deus reserva-se o direito de, no
triénio seguinte, poder recorrer ao ajuste directo, nos termos da alí-
nea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

5 � [...]
6 � Exigência de indicação, pelos concorrentes, dos nomes e

habilitações profissionais dos responsáveis pela prestação de servi-
ços � os concorrentes devem indicar os técnicos ou os órgãos téc-
nicos, integrados ou não na empresa, que têm a seu cargo o contro-
lo da qualidade, bem como as habilitações literárias e profissionais
dos mesmos.

7 � Admissibilidade de propostas relativas a parte dos serviços
do objecto do concurso � não são admitidas propostas para aquisi-
ção de parte dos serviços.

8 � Proibição de apresentação de alterações de cláusulas do ca-
derno de encargos, bem como de propostas variantes � a proposta
base não pode ser apresentada com alterações às cláusulas do cader-
no de encargos.

9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � os concorrentes deverão
juntar lista de entidades públicas e privadas para quem hajam presta-
do serviços do género do proposto e demais documentos indicados
no caderno de encargos, sob pena de serem excluídos no caso da sua
não comprovação, nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que to-
das as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade e que manifestem a intenção de
se associarem, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � Processo do concurso:

a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser pedi-
dos o programa do concurso e o caderno de encargos � os
cadernos de encargos estão patentes na Repartição de Apro-
visionamento, na morada indicada no n.º 1, onde podem
ser consultados no horário das 9 às 12 horas e das 14 às
16 horas;

b) Data limite de apresentação do pedido de documentos �
desde que solicitados em tempo útil, e mediante pagamento
antecipado dos respectivos custos, o programa do concurso
e o caderno de encargos poderão ser solicitados até ao dia
e hora do acto público do concurso;

c) O caderno de encargos poderá ser levantado na Repartição
de Aprovisionamento, todos os dias úteis, mediante paga-
mento prévio de 50 euros, já com a taxa do IVA incluída,
na Tesouraria deste Hospital. Não se enviam cadernos de
encargos à cobrança.

12 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � as propostas devem ser en-
tregues ou enviadas para a Repartição de Aprovisionamento, na mo-
rada indicada no n.º 1.

b) Hora e data limite para a entrega das propostas � as propos-
tas e os documentos referidos no programa do concurso devem ser
apresentados até à hora e datas indicadas no n.º 2 deste anúncio.

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 língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente le-
galizada.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas e pessoas que
a ela podem assistir � os actos públicos de abertura das propostas
terão lugar na sala de reuniões da Repartição de Aprovisionamento,
na morada indicada no n.º 1, pelas 10 horas dos dias indicados no

n.º 2, podendo aos mesmos assistir qualquer interessado, apenas po-
dendo intervir nos mesmos os concorrentes ou as pessoas que para
o efeito se apresentem devidamente credenciadas por aqueles (pro-
curação com poderes para obrigar o concorrente).

14 � Critérios de adjudicação � o critério que preside à adjudi-
cação é o da proposta mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores:

Preço;
Qualidade;
Experiência na área hospitalar, devidamente certificada.

15 � Prazo de manutenção das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante 60 dias a contar
da data limite para a sua entrega, podendo ser prorrogado por iguais
períodos para os concorrentes que nada requererem em contrário.

16 � Prestação de caução e prazo de pagamento � para garan-
tia do exacto e pontual cumprimento das suas obrigações será exi-
gida ao adjudicatário a prestação de caução no valor de 5 % do valor
global da adjudicação, com exclusão do IVA, válida para todo o
período de vigência do contrato. Os fornecimentos serão facturados
mensalmente, de acordo com o definido no caderno de encargos, e
os pagamentos efectuados no prazo máximo de 90 dias após a apre-
sentação de factura nos serviços.

17 � Data da publicação do anúncio indicativo � não houve
publicação de anúncio indicativo.

18 � Os contratos a celebrar não estão abrangidos pelo Acordo
sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 1 de Outubro de 2002.

20 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias � [...]

21 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 2 de Outubro de 2002.

22 � Data de recepção do anúncio no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias � [...]

1 de Outubro de 2002. � A Administradora-Delegada, Anabela
Rego. 3000074376

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional de Saúde

Hospital do Divino Espírito Santo

Anúncio

Concurso público n.º 30/2002 � Aquisição de material de
consumo clínico � material de penso � pelo Hospital
do 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 material de consumo
clínico � material de penso � para o ano de 2003 pelo Hospital
do Divino Espírito Santo.

3 � Entrega dos bens � Hospital do Divino Espírito Santo,
Grotinha, Arrifes, 9500 Ponta Delgada.

4 � Possibilidade de os fornecedores concorrerem a parte do
fornecimento � 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 Públi-
cos, sito no Hospital do Divino Espírito Santo, Grotinha, Arrifes,
9500 Ponta Delgada (telefone: 296203647; fax: 296203081), du-
rante as horas de expediente (das 8 horas e 30 minutos 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
25 euros, a liquidar em dinheiro ou cheque no acto de aquisição, de-
bitando-se custos de expedição no caso de envio pelo correio.

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.
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8 � Data limite da recepção das propostas � a recepção das
propostas termina às 16 horas do dia 23 de Outubro de 2002.

9 � Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os do-
cumentos � as propostas e os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados 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 24 de Outubro de 2002, no Serviço de Aprovisiona-
mento do Hospital do Divino Espírito Santo;

Podem assistir todos os concorrentes ou seus representantes,
desde 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 de importância, dos
seguintes factores:

Relação preço/qualidade;
Prazo de entrega.

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 relativo a este fornecimento.

Data do envio do anúncio para o Diário da República, 3.ª sé-
rie � 24 de Setembro de 2002.

16 � Data de envio do anúncio para o Jornal Oficial � 24 de
Setembro de 2002.

Pelo Administrador-Delegado, (Assinatura ilegível.) 1000145061

Anúncio

Concurso público n.º 31/2002 � Aquisição de material de
consumo clínico � material cirúrgico � pelo Hospital
do 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 material de consumo
clínico � material cirúrgico � para o ano de 2003 pelo Hospital
do Divino Espírito Santo.

3 � Entrega dos bens � Hospital do Divino Espírito Santo,
Grotinha, Arrifes, 9500 Ponta Delgada.

4 � Possibilidade de os fornecedores concorrerem a parte do
fornecimento � 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 Públi-
cos, sito no Hospital do Divino Espírito Santo, Grotinha, Arrifes,
9500 Ponta Delgada (telefone: 296203647; fax: 296203081), du-
rante as horas de expediente (das 8 horas e 30 minutos 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
25 euros, a liquidar em dinheiro ou cheque no acto de aquisição, de-
bitando-se custos de expedição no caso de envio pelo correio.

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 30 de Outubro de 2002.

9 � Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os do-
cumentos � as propostas e os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados 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 31 de Outubro de 2002, no Serviço de Aprovisiona-
mento do Hospital do Divino Espírito Santo;

Podem assistir todos os concorrentes ou seus representantes,
desde 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 de importância, dos
seguintes factores:

Relação preço/qualidade;
Prazo de entrega.

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 relativo a este fornecimento.

Data do envio do anúncio para o Diário da República, 3.ª sé-
rie � 27 de Setembro de 2002.

16 � Data de envio do anúncio para o Jornal Oficial � 27 de
Setembro de 2002.

Pelo Administrador-Delegado, (Assinatura ilegível.) 1000145063

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Centro de Segurança Social da Madeira
Anúncio

Oferta pública para aquisição onerosa do direito de pro-
priedade sobre um edifício, fracção autónoma, ou lote
de terreno para construção.

1 � Entidade adjudicante � Centro de Segurança Social da Ma-
deira, com sede na Rua de Elias Garcia, 14, 9050-514 Funchal (te-
lefone: 291205100; telefax: 291205136).

2 � Objecto da oferta � o imóvel objecto da presente oferta
pública deve preencher os seguintes requisitos:

a) Localizar-se na zona urbana do concelho do Funchal, e de
preferência constituir um rés-do-chão e situar-se próximo
da sede da entidade adjudicante;

b) Ter a área coberta mínima de 250 m2 e máxima de 500 m2;
c) Possuir zona para parqueamento de viaturas com pelo menos

60 m2;
d) Acessos e corredores interiores amplos e sem barreiras ar-

quitectónicas, que permitam a circulação de utentes em
cadeiras de rodas e macas;

e) Dois dos WC serem adaptados a pessoas deficientes;
f) No caso de lote para construção, deverá ter uma área mí-

nima de 400 m2.

3 � a) O processo de oferta pública pode ser examinado, durante
as horas normais de expediente, no Departamento de Aquisições, a
quem podem ser solicitados os pedidos de cópias de todas as peças
escritas que enformam o processo da oferta.

b) O fornecimento de cada conjunto das cópias referido na alí-
nea anterior é gratuito.

4 � Data e hora limites para a apresentação das propostas �
30.º dia (incluindo na contagem sábados, domingos e feriados) con-
tado a partir do dia seguinte ao da publicação do presente anúncio
na 3.ª série do Diário da República, até às 17 horas.

5 � Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Rua
de Elias Garcia, 14, 9054-503 Funchal.

6 � Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como
os documentos que as acompanham � português.

7 � Pessoas autorizadas a intervir no acto público do concurso �
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, nos termos do artigo 12.º do programa de concurso.

8 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita segundo o
critério da proposta economicamente mais vantajosa, ponderados
os seguintes factores:

Localização do imóvel � 40 %;
Adequação da sua estrutura interna ou, no caso de lote, a res-

pectiva área e capacidade construtiva � 30 %;
Preço � 30 %.
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9 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao caderno de encargos.

30 de Setembro de 2002. � A Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Maria Fátima Sousa Aveiro Freitas. 1000145071

Secretaria Regional do Ambiente
e Recursos Naturais

Direcção Regional de Saneamento Básico

Anúncio

Concurso público n.º 19/SRA/DRSB/2002, para elaboração
do projecto do destino final de águas residuais do con-
celho da Ribeira Brava.

1 � Entidade adjudicante � Região Autónoma da Madeira, atra-
vés da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
Direcção Regional de Saneamento Básico, Avenida de Arriaga, 21,
4.º, Edifício Golden Gate, 9004-528 Funchal (telefone: 291201830;
telefax: 291220605).

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

3 � Objecto do concurso público � elaboração do projecto do
destino final de águas residuais do concelho da Ribeira Brava, cor-
respondendo à categoria 74.20.3 � Serviços de engenharia e afins,
a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º 342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento
(CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho de 1998.

4 � Local da prestação � o projecto a desenvolver localiza-se
no concelho da Ribeira Brava, Região Autónoma da Madeira, Por-
tugal.

5 � Duração do contrato � o contrato terá a duração de 120 dias
a contar da data da respectiva celebração.

6 � Condições de carácter profissional, técnico e económico:

a) A presente prestação de serviços é reservada a empresas
cujo objecto social seja a elaboração de projectos de enge-
nharia;

b) Os concorrentes são obrigados, conforme previsto no pro-
grama de concurso, a apresentar alguns requisitos mínimos
necessários à apreciação das suas capacidades técnica e fi-
nanceira.

7 � Propostas parciais � não são admitidas propostas relativas
a parte dos serviços postos a concurso.

8 � Proposta base e proposta com variantes � é proibida a apre-
sentação de alterações de cláusulas do caderno de encargos, bem como
de propostas variantes.

9 � Modalidade jurídica de associação de empresas � se o adju-
dicatário for um grupo de concorrentes, estes associar-se-ão, antes
da celebração do contrato, sob a forma de consórcio em regime de
responsabilidade solidária.

10 � Processo de concurso:

a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados e ou obtidos na Secretaria Regional
do Ambiente e dos Recursos Naturais, no endereço referido
no n.º 1, supra, até ao dia útil imediatamente anterior ao
acto público do concurso;

b) O processo poderá ser adquirido no serviço referido no
número anterior mediante o pagamento de 33,90 euros, ou
39,55 euros, com IVA incluído à taxa de 13 %, quando for
remetido pelo correio, em dinheiro ou em cheque visado
emitido à ordem do tesoureiro do Governo Regional da
Madeira, sendo entregue ou enviado aos interessados até ao
máximo de quatro dias após a recepção do pedido.

11 � Entrega das propostas:

a) As propostas deverão ser dirigidas à entidade e para o en-
dereço referidos no n.º 1 e entregues até às 17 horas do
40.º dia a contar da data da publicação do anúncio relativo
ao presente concurso no Diário da República;

b) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, 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.

12 � Acto público do concurso � o acto público do concurso
terá lugar na sala de reuniões da Secretaria Regional do Ambiente e
Recursos Naturais, na morada referida no n.º 1, e realizar-se-á pelas
10 horas do dia útil imediatamente posterior ao termo do prazo para
entrega das propostas, e nele poderão intervir apenas os concorren-
tes ou os seus representantes devidamente credenciados.

13 � Critério de adjudicação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta economicamente mais vantajosa, atendendo à ava-
liação dos seguintes factores, por ordem decrescente de importân-
cia:

a) Qualidade técnica da proposta;
b) Preço.

14 � Prazo de manutenção das propostas � o prazo de manu-
tenção das propostas será de 60 dias a contar da data do acto públi-
co do concurso, considerando-se o mesmo prorrogado por iguais
períodos sempre que os concorrentes nada requererem em contrário.

15 � Caução � o adjudicatário fica obrigado a prestar uma cau-
ção no valor de 5 % do encargo global, com exclusão do IVA.

16 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo.
17 � 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, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

18 � Envio para publicação � data do envio do anúncio para
publicação no Diário da República � 2 de Outubro de 2002

19 � Recepção para publicação � data da recepção do anúncio,
para publicação, na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 3 de
Outubro de 2002.

2 de Outubro de 2002. � O Chefe do Gabinete, João Cristiano
Barreto Loja. 1000145066

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso

Concurso público para fornecimento de 1900 cabazes
de Natal � Processo C-3029/02

1 � Nos termos do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, comunica-se a todos os interessados que os esclarecimentos
que foram apresentados ao júri de abertura e análise das propostas,
no âmbito do concurso acima referido, estão patentes, para consul-
ta, na Divisão de Aprovisionamento, Secção de Compras, da Câma-
ra Municipal de Cascais, das 9 às 13 horas e das 14 horas às 16 ho-
ras e 30 minutos, até ao dia do acto público de abertura das propostas.

2 � O prazo de entrega das propostas do concurso acima referi-
do foi alterado, sendo o novo prazo até dia 24 de Outubro de 2002,
pelas 16 horas e 30 minutos, devendo ser apresentadas na Divisão
de Aprovisionamento, Secção de Compras, Travessa de Afonso San-
ches, 7, 1.º, 2750-283 Cascais.

3 � O acto público da abertura das propostas será no dia 25 de
Outubro de 2002, pelas 10 horas, no edifício do antigo Tribunal do
Trabalho, sala polivalente, Travessa da Conceição, 6, em Cascais
(junto a estação da CP).

4 � Este aviso foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica em 8 de Outubro de 2002.

5 � Data da recepção do aviso, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Outubro de 2002.

7 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, António d�Orey
Capucho. 3000074625

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

Anúncio

Concurso público para a adjudicação da empreitada
«Recuperação da Casa Amarela»

1 � Faz-se público que se encontra aberto concurso, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para a exe-
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cução da empreitada referida em epígrafe, a adjudicar pela Câmara
Municipal de Constância.

2 � Designação da empreitada � «Recuperação da Casa Ama-
rela».

3 � a) Local de execução � Constância.
b) Natureza, extensão e características gerais da obra � a em-

preitada refere-se à execução de demolições, movimento de terras,
betões, cobertura, alvenarias, cantarias, pavimentos, paredes, tec-
tos, rede de águas, rede de esgotos, rede de electricidade, rede de
telefones, rede de gás, carpintarias, serralharias, equipamento, isola-
mentos, acabamentos, segurança, ar condicionado.

c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos postos a con-
curso.

d) O preço base para execução da obra é de 342 381,58 euros, a
que acresce o IVA à taxa legal em vigor.

4 � Prazo para a execução da obra � o prazo para a execução
da obra é de 300 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, con-
forme o n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

5 � Local onde pode ser examinado ou pedido o processo do
concurso e os documentos complementares:

a) O processo de concurso pode ser consultado na Câmara
Municipal de Constância e no Gabinete de Apoio Técnico
de Abrantes, durante as horas normais de expediente, desde
a data do respectivo anúncio até ao último dia do prazo de
entrega das propostas;

b) Podem ser solicitadas cópias do processo no Gabinete de
Apoio Técnico de Abrantes, Rua de D. António Prior do
Crato, 115, 2200-086 Abrantes (fax: 241360449; e-mail:
GAT.abr@mail.telepac.pt), até 10 dias úteis antes da data
limite para entrega das propostas, a fornecer no prazo
máximo de 6 dias úteis contados a partir da data da recep-
ção do respectivo pedido;

c) O custo do processo é de 500 euros, a que acresce o IVA à
taxa legal em vigor.

6 � Data limite da entrega das propostas:

a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
que se seguir à publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública, incluindo-se na contagem do prazo sábados, do-
mingos e feriados, nos termos do n.º 2 do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes na Câma-
ra Municipal de Constância, contra recibo, ou enviadas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção, sendo o con-
corrente, neste último caso, o único responsável por atra-
sos ou extravios que porventura se verifiquem.

As propostas serão sempre redigidas na língua portugue-
sa, conforme o n.º 2 do artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

c) Quando os documentos estiverem, pela sua própria nature-
za ou origem, redigidos noutra língua, deverão ser, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 55/99, de
2 de Março, acompanhados de tradução devidamente lega-
lizada, em relação à qual o concorrente declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os res-
pectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar no edifício dos Paços
do Concelho de Constância e realizar-se-á no 1.º dia útil
que se seguir à data limite para entrega das propostas, pelas
14 horas e 30 minutos;

b) Não é exigível qualquer caução ou garantia nesta fase do
concurso;

c) Podem assistir à abertura das propostas todas as pessoas
interessadas e intervir as que para o efeito estejam devida-
mente credenciadas pelos concorrentes.

8 � Caução � a caução a exigir para garantia do contrato é de
5 % do preço total do contrato, a prestar no prazo de seis dias após
a data da recepção da comunicação da adjudicação (artigos 110.º,
113.º e 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março), a libertar
após a recepção definitiva.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento � a em-
preitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu pagamento será efectuado,
nos termos do artigo 21.º do mesmo diploma, em situações mensais,
conforme a medição dos trabalhos realizados.

10 � Forma jurídica de agrupamento de empresas � podem con-
correr empresas ou grupos de empresas, nos termos do artigo 57.º
do Decreto-Lei n.º 59/99 e do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
ambos de 2 de Março, sem que entre elas exista qualquer modalidade
jurídica de associação, mas em caso de adjudicação da empreitada
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária, observando, no entanto, que uma das empresas
deverá ter obrigatoriamente alvará da classe correspondente ao va-
lor total da empreitada.

11 � Admissão de concorrentes:
11.1 � Podem ser admitidos a concurso:

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

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I ao programa do concurso, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacida-
de financeira e económica e à capacidade técnica que per-
mitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do progra-
ma de concurso.

11.2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas, previsto na alínea a) do n.º 11.1, deve conter:

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

b) As 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria;
1.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria; 1.ª subca-
tegoria da 6.ª categoria, nas classes correspondentes à par-
te dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida no n.º 11.3.

11.3 � Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem pre-
juízo do disposto nas alíneas a) do n.º 11.2, o concorrente pode re-
correr a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para
a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar
à proposta as declarações de compromisso dos subempreiteiros pos-
suidores das autorizações respectivas, de acordo com o previsto no
n.º 16.4 do programa de concurso.

12 � Prazo de validade da proposta � o período durante o qual
o concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias a
contar da data do acto público do concurso, considerando-se, contu-
do, prorrogado por mais 44 dias por consentimento tácito dos con-
correntes que nada requeiram em contrário, nos termos do arti-
go 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Qualificação dos concorrentes/critérios de adjudicação:
13.1 � Avaliação da capacidade financeira, económica e técnica

dos concorrentes � os concorrentes deverão comprovar a sua ca-
pacidade financeira, económica e técnica nos termos do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13.1.1 � Capacidade financeira e económica � a fixação de cri-
térios de avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita
com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 1454/
2001, de 28 de Dezembro, com a alteração efectuada pela Portaria
n.º 509/2002, de 30 de Abril, publicada ao abrigo do n.º 4 do arti-
go 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março. Para efeitos do dis-
posto na alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
de 2 de Março, os valores de referência dos indicadores têm em conta
a evolução dos três últimos exercícios (1998, 1999, 2000) e são
calculados através da média desses anos. Não será excluído nenhum
concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores
das médias do quartil inferior previstos nessa portaria.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 499

Valores
Indicadores Fórmula de cálculo mínimos

(%)

Liquidez geral ...... Existências + disponibilidades + dívi- 103,85
............................ das a terceiros a curto prazo/pas-
............................ sivo a curto prazo.

Autonomia finan- Capitais próprios/activo líquido total   9,85
ceira.

Grau de cobertura Capitais permanentes/imobilizado lí- 115,69
do imobilizado. quido.

13.1.2 � Capacidade técnica � na avaliação da capacidade téc-
nica dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso
deverão ser adoptados os seguintes critérios:

a) Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idên-
tica natureza da obra posta a concurso, de valor não infe-
rior a 60 % do preço base desta empreitada;

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

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

13.2 � Critérios de adjudicação/análise das propostas � os con-
correntes aptos passam à fase seguinte em condições de igualdade,
sendo então analisadas as propostas por eles apresentadas. A adjudi-
cação será efectuada à proposta economicamente mais vantajosa,
nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, atendendo-se aos seguintes factores de apreciação das propostas,
por ordem decrescente de importância:

a) Preço;
b) Valia técnica da proposta;
c) Prazo de execução.

13.2.1 � Ponderação dos factores � a fim de se fazer intervir
estes factores na classificação final dos concorrentes, será atribuída
aos mesmos a seguinte pontuação:

a) Preço � 60 %;
b) Valia técnica da proposta � 30 %;
c) Prazo de execução � 10 %.

a) Preço � à proposta de mais baixo preço será atribuída a clas-
sificação máxima de 10, obtendo-se as restantes classificações por
proporção inversa, sendo, por conseguinte, constante o produto do
valor de cada proposta pela respectiva classificação.

b) Valia técnica da proposta � a valia técnica das propostas de-
termina-se pela análise da memória descritiva e justificativa e o
programa de trabalhos.

c) Prazo de execução � à proposta de mais baixo prazo (quando
razoável) será atribuída a classificação máxima de 10, obtendo-se as
restantes classificações por proporção inversa, sendo, por conseguin-
te, constante o produto de cada prazo pela respectiva classificação.

14 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do
Diário da República no dia 1 de Outubro de 2002.

15 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação, em 3 de Outubro de 2002.

30 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Manuel dos Santos Mendes. 1000145181

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso

Concurso público

Em cumprimento com o disposto no n.º 3 do artigo 58.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, torna-se público que o con-
curso público para «Aquisição de cinco cilindros e uma pá carre-
gadora» foi anulado, por deliberação da Câmara Municipal da Figueira

da Foz em sessão de 3 de Setembro de 2002, com fundamento nas
disposições constantes da alínea b) do n.º 1 do artigo 58.º do diplo-
ma invocado.

O anúncio de abertura deste concurso foi publicado na 3.ª série do
Diário da República, de 7 de Junho de 2001, e rectificado na 3.ª sé-
rie do Diário da República, de 23 de Julho de 2001.

O Presidente da Câmara, António Baptista Duarte Silva.
3000074375

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Anúncio

Concurso público n.º 50/2002-CM/GSEP � Serviço de actua-
lização do Plano Municipal de Intervenção na Floresta
(PMIF) da Marinha Grande.

1 � Município da Marinha Grande, Divisão Financeira, Praça de
Guilherme Stephens, 2430-960 Marinha Grande (telefone: 244573300;
fax: 244561710).

2 � Objecto deste concurso público � adjudicação do serviço de
actualização do Plano Municipal de Intervenção na Floresta (PMIF)
da Marinha Grande:

Categoria 74.20.7 � Serviços de consultoria técnica e científi-
ca, referência CPC (1991) 867f:

Subcategoria 74.20.74 � Serviços de cartografia, referên-
cia CPC (1991) 86754;

Subcategoria 74.20.71 � Serviços de consultoria no âm-
bito da geofísica, geologia e meteorologia, referência
CPC (1991) 86751;

Categoria 75.21.1 � Serviços relacionados com a protecção
civil, referência CPC (1991) 912e:

Subcategoria 75.25.11 � Serviços de prevenção e comba-
te a incêndios, referência CPC (1991) 91260.2;

Categoria 02.02.01 � Serviços relacionados com a silvicultura
e a exploração florestal, referência CPC (1991) 881e:

Subcategoria 02.02.10 � Serviços relacionados com a sil-
vicultura e a exploração florestal, referência CPC (1991)
881140.2,

da Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere
o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro
de 1993.

3 � O local da prestação do serviço é o concelho da Marinha
Grande.

4 � O contrato tem a duração de um ano a contar da data da sua
assinatura.

5 � (Não aplicável.)
6 � É exigida a indicação pelos concorrentes dos nomes e habi-

litações profissionais dos responsáveis pela prestação do serviço.
7 � Não são admitidas propostas relativas a partes do serviço

objecto deste concurso.
8 � Não é permitida a alteração de cláusulas do caderno de en-

cargos, bem como de propostas variantes.
9 � A apreciação das condições de carácter técnico e económico

que os concorrentes devem preencher será feita de acordo com os
documentos solicitados no programa de concurso.

10 � O agrupamento de concorrentes deve revestir a forma jurí-
dica de agrupamento complementar de empresas.

11 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos podem
ser solicitados junto da Secção de Taxas e Licenças da Câmara
Municipal da Marinha Grande, Praça de Guilherme Stephens 2430-
-960 Marinha Grande (telefone: 244573300; fax: 244561710).

b) Os pedidos a que se refere a alínea anterior devem ser feitos
até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a recepção das
propostas.

c) O custo dos documentos é de 24,94 euros, acrescidos de IVA à
taxa de 19 %, e, se for o caso, portes de correio.

12 � a) As propostas e os documentos que as acompanham po-
dem ser entregues directamente na Secção de Aprovisionamento, sita
na Rua do Matadouro, entre as 9 e as 12 horas e 30 minutos e entre
as 14 horas e as 17 horas e 30 minutos, ou enviadas por correio re-
gistado para o Município da Marinha Grande, Praça de Stephens,
2430-960 Marinha Grande, desde que a recepção decorra dentro do
prazo fixado na alínea seguinte.
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b) As propostas devem ser recepcionadas até às 17 horas do 25.º dia
a contar da data de publicação deste anúncio no Diário da Repú-
blica.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa, bem
como os documentos que as acompanham, ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente 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 das propostas terá lugar no dia
útil imediato à data limite para a apresentação das propostas, pelas
10 horas, na sala de reuniões do Departamento Técnico, sito na Rua
do Matadouro, 2430-257 Marinha Grande, podendo assistir qualquer
interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus
representantes devidamente credenciados.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores de pondera-
ção, por ordem decrescente de importância:

a) Preço � 55 %;
b) Qualidade � 45 %.

15 � O prazo durante o qual os concorrentes ficam obrigados a
manter as propostas é de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega.

16 � É obrigatória a prestação de caução no valor de 5 % do
montante total da prestação de serviços, com exclusão do IVA.

17 � (Não aplicável.)
18 � O contrato a celebrar encontra-se abrangido pelo Acordo

sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do
Diário da República no dia 2 de Outubro de 2002.

20 � Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., em 3 de Outubro de 2002.

2 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão. 1000145175

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso

Concurso público n.º 09/2002 � Remodelação
da Rua de Basílio Teles, em Porto Salvo

Na sequência da decisão sobre recurso hierárquico interposto nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 99.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, avisam-se todos os eventuais interessados de que nesta
data foram reformuladas as alíneas h) dos pontos 15.1 e 15.2 do
respectivo programa de concurso.

Assim, onde se lê:

«Documentos de prestação de contas e respectiva certifica-
ção legal.»

passará a ler-se:

«Modelo 22 (IRC e ou IRS) e anexos da declaração anual
contabilística e fiscal (IRC e ou IRS)»,

mantendo-se o restante teor da alínea.
Mais se torna público que, por tal, se concede prorrogação do prazo

de apresentação das propostas por mais 30 dias. As propostas deve-
rão ser apresentadas até às 17 horas do 30.º dia posterior ao da
publicação deste anúncio.

As propostas já apresentadas no prazo inicial são consideradas
válidas.

O acto público terá lugar no 1.º dia útil que se seguir ao termo do
prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, no Edifício Paço
de Arcos � LEMO, EN 249/3, Porto Salvo, Paço de Arcos.

Mantém-se em tudo o mais o teor do anterior anúncio, programa
de concurso e caderno de encargos.

O Vice-Presidente, José Arménio Lopes Neno. 3000074516

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada da obra
«Centro Associativo Municipal � Antiga estação da CP
em Vila Pouca de Aguiar � Recuperação e remodela-
ção do edifício (Casa da Cultura)».

1 � A entidade concedente é a Câmara Municipal de Vila Pouca
de Aguiar, Rua do Comendador Silva, 5450-020 Vila Pouca de Aguiar
(telefone: 259419100; fax: 259419106).

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 � Avenida da Estação, Vila Pouca de
Aguiar.

b) Designação da empreitada � «Centro Associativo Municipal �
Antiga estação da CP em Vila Pouca de Aguiar � Recuperação e
remodelação do edifício (Casa da Cultura)».

Natureza e extensão dos trabalhos � arquitectura (edifício); ar-
quitectura (arranjos exteriores); estabilidade; sistema predial de dis-
tribuição de água; sistema predial de drenagem de águas residuais
domésticas; sistema predial de drenagem de águas pluviais; sistema
público de drenagem de águas pluviais; instalações eléctricas; insta-
lações de telecomunicações; instalações de telemática; aquecimento;
rede de detecção, alarme e combate a incêndios.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 346 718 euros.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será de 365 dias seguidos, in-

cluindo sábados, domingos e feriados, a partir da data de consigna-
ção da obra.

5 � a) O processo de concurso para a execução da empreitada
«Centro Associativo Municipal � Antiga estação da CP em Vila
Pouca de Aguiar � Recuperação e remodelação do edifício (Casa da
Cultura)» encontra-se patente na Divisão de Obras e Urbanismo da
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Rua do Comendador Silva,
5450-020 Vila Pouca de Aguiar (telefone: 259419100; fax: 259419106),
onde pode ser examinado durante as horas de expediente (das 9 ho-
ras às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 mi-
nutos), desde a data do presente anúncio até ao dia e hora do acto
público do concurso.

b) Pode ser examinado ou solicitadas cópias autênticas do pro-
cesso de concurso e da documentação até 10 dias antes do final do
prazo para apresentação das propostas, com o pagamento prévio
(numerário ou cheque visado) de 750 euros, ao qual acresce o im-
posto sobre o valor acrescentado.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República.

b) Na Repartição de Pessoal, Expediente e Arquivo do Município
de Vila Pouca de Aguiar, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, para o seguinte endereço: Câ-
mara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Rua do Comendador Silva,
5450-020 Vila Pouca de Aguiar.

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

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

b) Este acto terá lugar no 1.º dia útil que se seguir ao prazo para
entrega das propostas, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos Paços do
Município de Vila Pouca de Aguiar.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e pagamento são as previstas no artigo 210.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � a emprei-
tada pode ser adjudicada a uma empresa única ou a empresas agrupa-
das em regime de responsabilidade solidária.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir certi-
ficado de classificação de empreiteiro de obras públicas das 1.ª, 5.ª,
6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.º categoria; 1.ª, 6.ª e 7.ª sub-
categorias da 5.ª categoria; 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria,
na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeite(m),
caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa de concurso.

Sem prejuízo do disposto anteriormente, e de acordo com o arti-
go 3.º da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, o certificado de clas-
sificação apresentado deverá, relativamente à 1.ª subcategoria da
1.ª categoria, ser de classe que cubra o valor global da obra.

b) Certificado de inscrição em lista de empreiteiros, nos termos
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas que apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencen-
te ao espaço económico europeu farão prova da sua idoneidade e
das suas qualificações legais.

c) E provar condições técnicas e económicas � só serão apreci-
adas as propostas dos concorrentes que até à data de entrega respei-
tem, cumulativamente, as condições mínimas que a seguir se exi-
gem, sob pena de serem excluídos:

c1) Capacidade económica e financeira � para verificação da
aptidão económica e financeira dos concorrentes serão usa-
dos os critérios descritos nas alíneas seguintes. Os concor-
rentes que em qualquer dos critérios obtiverem percenta-
gens inferiores às estabelecidas como valores mínimos de
aceitação serão considerados como não tendo aptidão sufi-
ciente para a realização da obra e as suas propostas serão,
por tal facto, excluídas:

a) Liquidez geral = (existências + disponibilidades + dí-
vidas de terceiros a curto prazo/passivo a curto pra-
zo) × 100 >= 105,84;

b) Autonomia financeira = (capitais próprios/activo lí-
quido total) × 100 >= 10,50;

c) Cobertura do imobilizado = (capitais permanentes/
imobilizado líquido) × 100 >= 116,33;

d) Se na declaração emitida no Banco de Portugal cons-
tarem situações de responsabilidades em mora, de res-
ponsabilidades em contencioso ou de responsabilida-
des executadas;

c2) Capacidade técnica � a capacidade técnica será avaliada em
função das certidões abonatórias/declarações apresentadas
de acordo com a alínea f) do n.º 15.1 do programa de con-
curso, passadas pelo dono de obra, sendo tais obras de na-
tureza pública e executadas nos últimos três anos, devendo
pelo menos uma das obras ser superior a 25 % do preço
base do concurso. São consideradas como não tendo apti-
dão técnica para a execução da obra as empresas que não
obedeçam ao parâmetro anterior.

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

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

C1 � Preço � pontuado de 10 a 20 valores, correspondendo
a classificação de 10 valores à proposta de preço mais eleva-
do e a classificação de 20 valores à proposta de mais baixo
preço. Os valores intermédios serão calculados por interpo-
lação linear, com aproximação de duas casas decimais;

C2 � Prazo de execução inferior ao proposto � pontuado de
10 a 20 valores, correspondendo a classificação de 10 valo-
res ao prazo de execução previsto no anúncio de concurso e
a classificação de 20 valores para o prazo de execução mais
baixo de entre as propostas admitidas a concurso. Os valores
intermédios serão calculados por interpolação linear, com
aproximação de duas casas decimais.

A classificação final será obtida pela aplicação da fórmula:

CF = 0.90C1 + 0.10C2

14 � Não serão admitidas variantes ao projecto e apenas serão
admitidas propostas condicionadas que envolvam alterações ao pra-
zo de execução da obra.

15 � A abertura do concurso público foi decidida por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar de 23 de
Setembro de 2002.

16 � O presente anúncio foi enviado para publicação na 3.ª sé-
rie do Diário da República no dia 24 de Setembro de 2002.

24 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Pinto Batista Dias. 3000074416

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AVEIRO

Anúncio

Concurso público internacional n.º 03/2002 (artigo 87.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho) � Fornecimento
de gasóleo e lubrificantes.

1 � Entidade contratante � Serviços Municipalizados de Aveiro,
Avenida do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, Apartado 350,

3811-762 Aveiro (telefone: 234400100; telefax: 234400139; e-mail:
smaveiro@smaveiro.pt).

2 � Objecto do concurso:

a) Classificação estatística de produtos por actividade, de
acordo com o Regulamento CEE n.º 3696/93, alterado pelo
Regulamento CE n.º 1232/98, de 17 de Junho � secção D,
subsecção DF, classe 23.20, categoria 23.20.1, subcatego-
rias 23.20.15 e 23.20.18 (Produtos petrolíferos);

b) Quantidade anual estimada � 800 m3 de gasóleo e 12 t de
lubrificantes.

3 � Local de entrega � armazém dos Serviços Municipalizados
de Aveiro, em Cacia, e Parque Auto dos Transportes Urbanos dos
Serviços Municipalizados de Aveiro, em Aveiro.

4 � Duração do contrato � o contrato terá a validade inicial de
cinco anos, considerando-se sucessivamente renovado por períodos
de um ano, até ao limite máximo de três renovações, se nenhuma
das partes tiver manifestado a intenção de o denunciar com um pré-
-aviso mínimo de 60 dias seguidos em relação ao termo do período
contratual que estiver em curso, através de carta registada com avi-
so de recepção.

5 � Processo do concurso

a) O processo do concurso encontra-se patente na Secretaria
dos Serviços Municipalizados de Aveiro, no endereço indi-
cado no n.º 1, onde poderá ser consultado, das 8 horas e
30 minutos às 17 horas e 30 minutos, até ao dia e hora da
abertura do acto público do concurso;

b) Desde que solicitados em tempo útil aos Serviços Munici-
palizados de Aveiro, o programa do concurso e respectivo
caderno de encargos serão enviados ou entregues aos inte-
ressados até quatro dias úteis após a recepção do pedido,
mediante o pagamento de 10 euros, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.

6 � Propostas:

a) Não serão aceites propostas que envolvam alterações de
cláusulas do caderno de encargos, sendo no entanto admis-
síveis propostas com variantes à proposta base;

b) As propostas deverão ser entregues ou enviadas para os
Serviços Municipalizados de Aveiro de forma a aí darem
entrada até às 17 horas e 30 minutos do dia 2 de Dezembro
de 2002;

c) O acto público de abertura das propostas realizar-se-á pelas
15 horas do dia 3 de Dezembro de 2002, no edifício sede
dos Serviços Municipalizados de Aveiro, Avenida do Enge-
nheiro Adelino Amaro da Costa. No acto público poderão
intervir os concorrentes ou seus representantes, desde que
devidamente credenciados;

d) As propostas serão válidas por um prazo mínimo de 90 dias
contados da data do acto público da sua abertura.

7 � Adjudicação � o critério que presidirá à adjudicação será o
da proposta economicamente mais vantajosa para os Serviços Mu-
nicipalizados de Aveiro, sendo tidos em conta os seguintes factores,
por ordem decrescente de importância:

Preço/litro;
Prazos de pagamento.

8 � Caução � o concorrente a quem for adjudicado o forneci-
mento prestará uma caução no valor correspondente a 5 % do custo
previsto para o fornecimento no primeiro ano do contrato.

9 � Pagamentos � os pagamentos serão efectuados de acordo
com a proposta aprovada e respectivo contrato.

10 � Publicação de anúncio de informação prévia � não foi
efectuada publicação de anúncio de informação prévia.

11 � Data de envio para publicação � o presente anúncio foi
enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias e no Diário da República em 4 de Outubro de 2002.

12 � Data de recepção � o presente anúncio foi recebido, para
publicação, no Serviço de Publicações Oficiais da Comunidade Euro-
peia e na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 4 de Outu-
bro de 2002.

3 de Outubro de 2002. � O Director-Delegado, António Heleno
Martins Canas. 3000074415
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ENTIDADES PARTICULARES

CENTRO DE RECREIO E CONVÍVIO
DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Centro de Recreio e Convívio de
Alvôco das Várzeas, Rua do Edifício Social, 3400-319 Alvoco das
Várzeas (telefone/fax: 238661032/238661847).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 48.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Alvoco das Várzeas.
b) Designação da empreitada � «Empreitada de conclusão de um

centro de dia, ATL, creche, SAD e centro de emergência para
idosos».

Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � trabalhos de cons-
trução civil, incluindo isolamento térmico e impermeabilização, re-
des de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, gás, ele-
vador, electricidade, telefones e climatização.

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que
se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993 � 45.11.12, 45.21.15, 45.22.11, 45.22.12,
45.22.13, 45.22.20, 45.25.10, 45.25.21, 45.25.31, 45.25.50,
45.31.13, 45.31.21, 45.31.22, 45.31.30, 45.32.11, 45.33.11,
45.33.20, 45.33.30, 45.41.10, 45.42.11, 45.42.12, 45.42.13,
45.43.11, 45.43.12, 45.43.21, 45.43.22, 45.44.10, 45.44.21 e
45.44.22.

O preço base para efeitos do concurso é de 383 822,47 euros,
com exclusão do IVA.

c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes.
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 24 meses (incluindo sába-
dos, domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na Abcissa,
Gabinete de Estudos e Planeamento de Engenharia Civil, L.da, Cha-
musca da Beira, 3405-251 Lagos da Beira, durante as horas normais
de expediente, desde o dia seguinte à publicação deste anúncio até
ao dia fixado para entrega das propostas.

Desde que solicitadas até às 17 horas do 10.º dia do prazo para
apresentação das propostas, os interessados poderão obter cópias
autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e desenhadas do
processo do concurso.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido escrito,
mediante o pagamento da importância de 300 euros.

6 � a) O prazo para entrega das propostas será até às 17 horas
do 30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) contado a partir
do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no Centro de
Recreio e Convívio de Alvôco das Várzeas, Rua do Edifício Social,
13, 3400-319 Alvoco das Várzeas.

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

7 � a) Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorren-
tes, os quais terão de fazer prova documental dessa qualidade.

b) O acto público do concurso terá lugar no Centro de Recreio e
Convívio de Alvôco das Várzeas, Rua do Edifício Social, 13, 3400-

-319 Alvoco das Várzeas, pelas 10 horas e 30 minutos do 1.º dia útil
seguinte à data limite para entrega das propostas.

8 � Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apre-
sentar uma caução no montante de 5 % do valor da adjudicação, que
será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos
termos previstos no caderno de encargos.

9 � a) A empreitada é por preço global, nos termos dos arti-
gos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas dispo-
sições do caderno de encargos que a eles digam respeito.

10 � Quando o concorrente for um agrupamento de empresas,
estas deverão constituir-se juridicamente numa única entidade ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, para
efeitos de celebração do contrato.

11 � Podem ser admitidos a concurso:

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

A classificação como empreiteiro geral de edifícios na
1.ª categoria, em classe correspondente ao valor to-
tal da proposta;

As 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª ca-
tegoria e as 1.ª, 5.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª ca-
tegoria, na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra
a subempreiteiros. Neste caso, ficará a eles vinculado
por contrato para a execução dos trabalhos corres-
pondentes, devendo ser anexadas à proposta as decla-
rações de compromisso dos subempreiteiros possuido-
res das autorizações respectivas, acompanhadas dos
correspondentes certificados de classificação de em-
preiteiro de obras públicas;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I ao programa de concurso, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacida-
de financeira e económica e à capacidade técnica que per-
mitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribu-
ída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do progra-
ma de concurso;

d) Qualificação dos concorrentes:

d.1) A avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes para a execução da obra posta a con-
curso será feita com base nos valores de referência
dos indicadores de liquidez geral, de autonomia finan-
ceira e do grau de cobertura do imobilizado discrimi-
nados em seguida, sendo excluídos os concorrentes
que não apresentem cumulativamente, no mínimo,
os valores do quartil inferior:

Indicadores
Quartil

Mediana
Quartil

inferior superior

Existências + disponibilidades + dívidas de terceiros a curto prazo 101.82 132.95 229.49
Liquidez geral (%) = ������������������������

Passivo a curto prazo

Capitais próprios   9.61  20.01  33.86
Autonomia financeira (%) = �������

Activo líquido total

Capitais permanentes 112.21 271.32 984.55
Grau de cobertura do imobilizado (%) = �������

Imobilizado líquido
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d.2) A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso será feita
de acordo com os critérios seguidamente discrimi-
nados, sendo excluídos os concorrentes que não veri-
fiquem cumulativamente os três critérios:

Comprovação da execução de pelo menos uma
obra de idêntica natureza da obra posta a con-
curso, de valor não inferior a 60 % do valor
estimado do contrato;

Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou
sob qualquer outra forma, às suas exigências téc-
nicas;

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

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta economicamente mais vantajosa, à qual se chegará através
da análise dos seguintes factores e subfactores:

Factores Subfactores

Preço .......................................................... 70 % �
Valia técnica ............................................... 30 %
Nota justificativa do preço proposto ....... 10 %
Lista dos preços unitários ......................... 30 %
Programa de trabalhos ............................... 40 %
Plano de pagamentos ................................ 10 %
Memória descritiva e justificativa ............ 10 %

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

3 de Outubro de 2002. � O Presidente da Direcção, (Assinatura
ilegível.) 3000074205

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Anúncio rectificativo

Concurso público «Infra-estruturas do Plano
de Pormenor das Portas da Cidade � 2.ª fase»

Para os devidos efeitos se torna público que a alínea a) do n.º 3,
a alínea a) do n.º 6 e a alínea a) do n.º 11 do anúncio publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 221, de 24 de Setembro de 2002,
passam a ter a seguinte redacção:

3 � a) Local de execução � Portas da Cidade, Margaride,
Felgueiras.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas serão entregues até às 15 horas do 30.º dia
a contar do dia posterior à publicação do presente
anúncio rectificativo no Diário da República.

11 � Qualificação dos concorrentes � só serão admitidos
concorrentes:

a) Detentores do certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas que detenha as seguintes autori-
zações:

Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor da sua proposta;

Da 6.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeitem, consoante a parte que a
estes trabalhos cabe na proposta;

Da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeitem, consoante a parte que a
estes trabalhos cabe na proposta;

Da 10.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeitem, consoante a parte que a
estes trabalhos cabe na proposta;

Da 2.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeitem, consoante a parte que a
estes trabalhos cabe na proposta;

Da 13.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeitem, consoante a parte que a
estes trabalhos cabe na proposta.

Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
nos termos das alíneas anteriores, e desde que não seja posto
em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, indicará os subempreiteiros possuido-
res dessas autorizações, aos quais ficará vinculado por contrato
para a execução dos trabalhos que lhes respeitem.

25 de Setembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Fátima
Felgueiras. 1000145179

CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS

Anúncio rectificativo

Concurso público ao abrigo do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, pelo
Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e pela Lei n.º 13/
2002, de 19 de Fevereiro.

Rectificação do anúncio relativo à execução da obra «Edifício para
instalação do Arquivo Municipal e recuperação e criação de espaços
verdes � Arranjo da envolvente ao arquivo/banda», concelho de
Manteigas.

Na alínea a) do n.º 6 no anúncio publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 178, de 3 de Agosto de 2002, a Câmara decidiu,
por despacho de 26 de Agosto de 2002 do vice-presidente, mandar
publicar, de uma só vez, anúncio rectificativo no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, esclarecendo-se que a nova redacção passa a ser a
constante neste anúncio, sendo o programa de concurso devidamen-
te rectificado na p. 4 (ponto 4.1).

1 � Entidade que realiza o concurso � Câmara Municipal de Man-
teigas, Rua do 1.º de Maio, 6260-101 Manteigas (telefone: 275980000;
fax: 275982092; e-mail: cmmanteigas@mail.telepac.pt).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos ter-
mos 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, pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e pela
Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro.

3 � a) Local de execução � Rua do 1.º de Maio, freguesia
de Santa Maria, concelho de Manteigas.

b) Designação da empreitada � «Edifício para instalação do
Arquivo Municipal e recuperação e criação de espaços verdes �
Arranjo da envolvente ao arquivo/banda».

c) Natureza e extensão dos trabalhos � estrutura de betão
armado, alvenarias, caixilharias, revestimento de pavimentos,
paredes e tectos, redes de águas frias, quentes e esgotos, sanitá-
rios, AVAC, iluminação pública, arranjos exteriores e diversos.

Características gerais da obra � Arquivo Municipal � Cons-
trução do edifício e arranjo da envolvente.

A empreitada refere-se à totalidade da obra.
d) O preço base do concurso é de 400 000 euros, acrescido

do IVA à taxa legal em vigor.
4 �  O prazo de execução da obra é de 540 dias, considerando-

-se todos os dias decorridos, incluindo sábados, domingos e fe-
riados.

5 � a) O processo do concurso e documentos complemen-
tares encontram-se patentes nos serviços técnicos desta Câma-
ra Municipal, onde podem ser examinados, solicitados por es-
crito e obtidas cópias autenticadas dos referidos elementos na
morada indicada no n.º 1, durante as horas normais de expedi-
ente, até 20 dias úteis após a publicação deste anúncio no Diá-
rio da República.
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b) Processo completo � 450 euros, acrescidos do IVA à taxa
legal em vigor.

6 � a) As propostas documentadas deverão dar entrada até
às 16 horas do 15.º dia consecutivo após republicação no Diá-
rio da República.

b) As propostas deverão ser entregues na Secretaria da Câ-
mara Municipal de Manteigas, Rua do 1.º de Maio, 6260-101
Manteigas, contra recibo, ou enviadas pelo correio, sob registo
e com aviso de recepção, para o mesmo endereço.

O horário de funcionamento da Secretaria, nos dias úteis, é
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa,
bem como os documentos que as acompanham. Quando, pela
sua própria natureza ou origem, os documentos estiverem redi-
gidos noutra língua, deve o concorrente 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 assistir ao acto público do concurso todas as
pessoas interessadas e só poderão intervir no acto público do
concurso as pessoas que para o efeito estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, 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 empresas, a exibição dos respectivos bi-
lhetes de identidade e de uma credencial, passada pela empresa
em nome individual, sociedade ou agrupamento, da qual conste
o nome e o número de bilhete de identidade do(s)
representante(s);

b) O acto de concurso é público e terá lugar no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, sito na Rua do 1.º de Maio, 6260-101
Manteigas, e realizar-se-á pelas 10 horas e 30 minutos no 1.º dia
útil que se seguir ao termo do prazo da entrega das propostas.

8 � A caução a prestar é de 5 % do valor da adjudicação e
será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, ou mediante garantia bancária, ou ainda por segu-
ro-caução, nos termos do artigo 114.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, pelo Decreto-Lei n.º 159/2000,
de 27 de Julho, e pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro.

9 � a) Tipo de empreitada � a empreitada é por série de
preços e as modalidades essenciais de financiamento e pagamen-
to são autos de medição mensais.

b) As condições de concessão do adiantamento ao emprei-
teiro são as previstas nos artigos 214.º e seguintes 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, pelo Decreto-Lei
n.º 159/2000, de 27 de Julho, e pela Lei n.º 13/2000, de 19 de
Fevereiro.

c) Os pagamentos serão efectuados de acordo com o mesmo
decreto-lei, nos termos dos artigos 202.º e seguintes, à excep-
ção do previsto no artigo 209.º, tendo como base os autos de
medição mensais.

d) A revisão de preços será efectuada nos termos do Decreto-
-Lei n.º 348-A/86, de 16 de Outubro, em tudo o que não for
contrário ao disposto no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de
Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e pela
Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao
concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem
que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as dis-
posições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e declarem a intenção de se constituí-
rem juridicamente em consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do con-
trato. Nessa declaração deverá constar a empresa líder do con-
sórcio (n.º 1 do artigo 57.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, pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Ju-
lho, e pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro).

11 � Idoneidade do empreiteiro, informações e formalida-
des necessárias à avaliação das condições mínimas de carácter
económico e técnico que o empreiteiro deverá preencher:

a) Para ser admitido ao concurso é necessário possuir o(s)
certificado(s) de classificação de empreiteiro de obras

públicas, emitido(s) pelo Instituto de Mercado de Obras
Públicas e Particulares (IMOPPI), nos termos previs-
tos no artigo 68.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, pelo Decreto-Lei n.º 159/2000,
de 27 de Julho, e pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Feve-
reiro;

b) Possuir as 1.ª, 5.ª, 9.ª, 10.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias
da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor da
proposta; as 9.ª, 12.ª e 14.ª subcategorias da 3.ª cate-
goria e da classe correspondente ao valor dos traba-
lhos a que respeitam; as 1.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª, 12.ª e
13.ª subcategorias da 5.ª categoria, e as 1.ª, 13.ª, 14.ª e
15.ª subcategorias da 6.ª categoria, da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos a que respeitem, nos
termos da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com a
redacção introduzida pela Portaria n.º 660/99, de 17
de Agosto;

c) Concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas, mas possuir
certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setem-
bro, pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e
pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro;

d) Possuir capacidade financeira, económica e técnica que
satisfaça as exigências específicas no programa de con-
curso e caderno de encargos.

12 � O prazo mínimo de validade das propostas é de 66 dias
a contar do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.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, pelo
Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e pela Lei n.º 13/
2002, de 19 de Fevereiro.

13 � Analisada a capacidade financeira, económica e téc-
nica dos concorrentes tendo em conta os elementos de refe-
rência solicitados no processo de concurso, e com base nos
documentos indicados nos n.os 14.1.1 e seguintes do progra-
ma de concurso, bem como os elementos referidos nos n.os 2
e 3 do artigo 98.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, pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e
pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, as propostas dos
concorrentes qualificados serão graduadas através dos seguin-
tes critérios:

a) Valor da proposta � 60 %;
b) Valia técnica da proposta � 40 %:

b.1) Meios materiais disponibilizados para a obra �
30 %;

b.2) Meios humanos disponibilizados para a obra �
40 %;

b.3) Memória descritiva do modo de execução dos tra-
balhos, explicitando qualidade nos meios de pre-
venção de segurança e de saúde e organização de
estaleiro � 30 %.

14 � Não são admitidas variantes nem condicionantes ao
projecto.

15 � Outras informações � os concorrentes deverão apre-
sentar lista das obras executadas da natureza da obra posta a
concurso, acompanhada de certificados de boa execução, assim
como outros documentos que considerem importantes para
apreciação da sua capacidade técnica para a boa execução da
obra.

Em tudo o omisso proceder-se-á de acordo com o estipulado
no programa de concurso, Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de
Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho, e pela
Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e demais legislação em
vigor aplicável.

26 de Agosto de 2002. � Por delegação, o Vice-Presidente da
Câmara, José Manuel Saraiva Cardoso. 3000074344
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALMEIRIM

Anúncio

Processo n.º 987/2002.
Falência (requerida).
Requerente � CREDIVALOR � Sociedade Parabancária Val. Crédi-

tos, S. A.
Requerido � Rui Manuel Melão Arraiolos.

O Dr. Helder João Fráguas, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Almeirim:

Faz saber que são citados os credores do requerido Rui Manuel Melão
Arraiolos, estado civil: desconhecido, com domicílio na Rua de Pe-
dro Álvares Cabral, 57, 2090 Alpiarça, 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 12 de Setembro de 2002.

23 de Setembro de 2002. � O Juiz de Direito, Helder João
Fráguas. � A Oficial de Justiça, M. Eugénia Agostinho.

3000074464

Anúncio

Processo n.º 988/2002.
Falência (requerida).
Requerente � CREDIVALOR � Sociedade Parabancária Val. Crédi-

tos, S. A.
Requerida � Zélia Agostinho Carralão Arraiolos e outro(s).

O Dr. Helder João Fráguas, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Almeirim:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Zélia Agosti-
nho Carralão Arraiolos, estado civil: desconhecido, com domicílio
na Rua do General Humberto Delgado, lote 18, 2090 Alpiarça, e
João Manuel Melão Arraiolos, estado civil: desconhecido, com do-
micílio na Rua do General Humberto Delgado, lote 18, 2090 Alpi-
arça, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 12 de Setembro de 2002.

23 de Setembro de 2002. � O Juiz de Direito, Helder João
Fráguas. � O Oficial de Justiça, Jorge Garrido. 3000074470

TRIBUNAL DA COMARCA DE ANADIA

Anúncio

Processo n.º 359/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público e outro(s).
Requerida � EXOALUGUER � Emp. Al. Máq. Unipessoal, L.da

Maria Manuel Rijo Araújo Silva, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Anadia:

Faz saber que por sentença de 24 de Setembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida EXOALU-
GUER � Emp. Al. Máq. Unipessoal, L.da, identificação fiscal
n.º 504136453, com domicílio no Largo de Costa Almeida, Centro
Comercial Pierrot, loja 5, 3780 Anadia, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, con-
forme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Rogério Manuel Alves de Cas-
tro, com endereço na Quinta do Cruzeiro, Alféloas, 3780-290 Anadia.

25 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria Manuel Rijo
Araújo Silva. � O Oficial de Justiça, António Soares. 3000074347

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 593/2002.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requerida � Eterno Terno, L.da

Maria João Areias, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Coimbra:

Faz saber que são citados os credores da requerida Eterno Terno, L.da,
número de identificação fiscal 503061182, com sede na Avenida de
Elísio de Moura, 53, rés-do-chão direito, 3030 Coimbra, para, no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer 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 16 de Setembro de 2002.

20 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria João Arei-
as. � O Oficial de Justiça, António Serrado. 3000074150

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 290/1999.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � TEXTILÂNDIA � Empresa de Malhas e Confecções,

S. A., e outro(s).
Credor � Banco Pinto & Sotto Mayor, S. A., e outro(s).

São notificados os credores da requerente TEXTILÂNDIA � Em-
presa de Malhas e Confecções, S. A., identificação fiscal n.º 500283770,
com domicílio no Monte da Romeira, Estrada das Eiras, Aparta-
do 8007, 3007 Coimbra, de que, por decisão proferida nos presentes
autos:

Foi designado o dia 29 de Novembro de 2002, pelas 10 horas,
para a realização da assembleia de credores no edifício deste Tribu-
nal, 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 90 dias o período de estudo e observação [arti-
go 28.º, alínea c), do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia de que devem reclamar os seus
créditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e,
bem assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o dis-
posto no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias conta-
dos da publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
2 de Março de 2001 e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

Foi nomeado gestor judicial o Dr. António Cardoso Simões, com
domicílio na Vila Bela Vista, lote 16, 1.º, frente, 3000 Coimbra.

27 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Cristina Albuquer-
que. � A Oficial de Justiça, Zélia Maria Ramos. 3000074407
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TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Processo n.º 441/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público Covilhã.
Requerida � Domingos Beato & Berto, L.da

A Dr.ª Rosa Lima Teixeira, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal
da Comarca da Covilhã:

Faz saber que por sentença de 28 de Setembro de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Domingos
Beato & Berto, L.da, com domicílio no Largo da Ramalha, 29, Paul,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competen-
te anúncio no Diário da República, o prazo para os credores recla-
marem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no arti-
go 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial António Ramos Correia, com
escritório na Rua de Mateus Fernandes, Covilhã.

23 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Rosa Lima Tei-
xeira. � O Oficial de Justiça, Luís Almeida. 3000073349

TRIBUNAL DA COMARCA DE FAFE

Anúncio

Processo n.º 383/2002.
Falência (requerida).
Requerente � MODESTER � Fab. Confecções Vestuário, L.da, e

outro(s).
Requerida � UNIVINOG � Import. Export. Text. Unipessoal, L.da

Leonor Maria Ribeiro Gama, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Fafe:

Faz saber que por sentença de 20 de Setembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida
UNIVINOG � Import. Export. Text. Unipessoal, L.da, com domi-
cílio na Rua de Inglaterra, 3, 1.º, direito, 4820 Fafe, tendo sido fixa-
do em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. António Emílio de Abreu
Ribeiro, com endereço na Avenida dos Combatentes da Grande Guer-
ra, 2, 2.º, esquerdo, 4810-260 Guimarães.

23 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Leonor Maria Ri-
beiro Gama. � A Oficial de Justiça, Alzira Nogueira. 3000074410

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 640/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Albino dos Santos Araújo & C.a, L.da

Requerida � Bernardo Machado & C.ª, Cutelarias, L.da

Ana Cristina Clemente, juíza de direito do 3.º Juízo Cível do Tribu-
nal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores da requerida Bernardo Ma-
chado & C.a, Cutelarias, L.da, número de identificação fiscal 503976601,
com domicílio no Parque Industrial de São João de Ponte, lote B,
Apartado 496, 4801-914 Guimarães, para, no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 13 de Setembro de 2002.

27 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Cristina Cle-
mente. � O Oficial de Justiça, Miguel Jorge Salgado. 3000074361

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE LEIRIA

Anúncio

Processo n.º 669/2002.
Falência (requerida).
Requerentes � Raul Carlos Sousa Moreira Nogueira dos Santos e

outro(s).
Requerido � Leiria Basket Clube.

Margarida Isabel P. A. Cardo, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Leiria:

Faz saber que são citados os credores do requerido Leiria Basket
Clube, com domicílio na Urbanização Quinta de São Venâncio, lote 7,
6.º, esquerdo, Guimarota, 2400 Leiria, para, no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 23 de Agosto de 2002.

9 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Margarida Isabel
P. A. Cardo. � A Oficial de Justiça, Isabel Neves. 3000072750

TRIBUNAL DA COMARCA DA LOURINHÃ

Anúncio

Processo n.º 376/2001.
Falência (requerida).
Requerente � FINIBANCO, S. A., e outro(s).
Credor � Francisco António Manuel P. B. L. V. Mello e outro(s).

Fabien Gonçalves, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Co-
marca da Lourinhã:

Faz saber que por sentença de 27 de Setembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de FINORTA � Prod.
e Com. Prod. Hortíc., L.da, identificação fiscal n.º 501425543, com
domicílio em Ribeira de Palheiros, Miragaia, 2530 Lourinhã, tendo
sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anún-
cio 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 Bordeira da Costa,
com endereço no Apartado 11, São Pedro do Estoril, 2766-501 Es-
toril.

30 de Setembro de 2002. � O Juiz de Direito, Fabien Gonçal-
ves. � A Oficial de Justiça, Maria José Coutinho. 3000074449

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENELA

Anúncio

Processo n.º 58/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � LOURITEXTA � Indústria de Confecções, L.da

Credor � Centro Regional de Segurança Social de Coimbra e outro(s).

São notificados os credores da requerente LOURITEXTA � In-
dústria de Confecções, L.da, identificação fiscal n.º 501782060, com
domicílio na Zona Industrial de Penela, 3230 Penela, de que, por
decisão de 27 de Setembro de 2002, proferida nos presentes autos:

Foi designado o dia 17 de Janeiro de 2003, pelas 10 horas, para a
realização da assembleia de credores no edifício deste Tribunal, como
preceitua o disposto no artigo 28.º do CPEREF;

Foi ainda marcada para o dia 11 de Novembro de 2002, pelas
14 horas, a tomada de posse da comissão de credores e nomeado
presidente da referida comissão a Caixa Geral de Depósitos, S. A., e
para fazerem parte dela o Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social e Aníbal Mendes e como suplentes o Banco Comercial
Português e o Banco Espírito Santo;

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 90 dias o período de estudo e observação [arti-
go 28.º, alínea c), do mesmo diploma].
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São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia de que devem reclamar os seus
créditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e,
bem assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o dis-
posto no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias conta-
dos da publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
22 de Março de 2002 e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

Foi nomeado como gestor judicial o Dr. Romão Nunes, com do-
micílio na Rua do Padre Estêvão Cabral, 79, 4.º, sala 412, 3000-
-317 Coimbra.

30 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Rosa Maria Car-
doso Saraiva. � O Oficial de Justiça, João Madeira. 3000074074

7.ª VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO PORTO

Anúncio

Processo n.º 739-E/1996.
Prestação de contas (liquidatário).

A Dr.ª Margarida Pinto Gomes, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a(o) falida(o) notificados para, no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPE-
REF).

25 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Margarida Pinto
Gomes. � A Oficial de Justiça, Flávio Neiva. 3000074320

TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA COMBA DÃO

Anúncio

Processo n.º 436/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requeridos � José Mendes Pereira e Rita Lázaro Camargo Mendes

Pereira.

Isabel C. M. Oliveira Emídio, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Santa Comba Dão:

Faz saber que por sentença de 20 de Setembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos José
Mendes Pereira, identificação fiscal n.º 175781885, e Rita Lázaro
Camargo Mendes Pereira, identificação fiscal n.º 175781893, com
domicílio em Oliveira do Conde, Oliveira do Conde, 3430 Carregal
do Sal, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os cre-
dores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dispos-
to no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Nuno Castelhano, com
escritório na Rua do Padre Estêvão Cabral, 79, 4.º, sala 412, Coimbra.

24 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel C. M. Oliveira
Emídio. � O Oficial de Justiça, José Salgado. 3000074123

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO
DA MADEIRA

Anúncio

Processo n.º 343-F/2001.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do CPEREF).
Autor � Ministério Público e outro(s).
Ré � Fábrica de Calçado Ambote, L.da

Emília da Nazaré G. Botelho Vaz, juíza de direito do 4.º Juízo:

Faz saber que nos presentes autos supra-identificados, que correm
por apenso aos autos de declaração de falência por este Juízo e
Tribunal, em que é requerente Fábrica de Calçado Ambote, L.da, com
domicílio na Zona Industrial do Orreiro, 3700 São João da Madeira,
correm éditos de 10 dias, contados da segunda e última publicação

do anúncio, citando os credores da massa falida da requerente para,
no prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem, querendo, a
presente acção sumária (artigos 205.º, n.º 1, e 207.º do CPEREF e
783.º do CPC), em que o autor pretende que seja verificado o seu
crédito no montante de 174,60 euros, cujo duplicado se encontra
neste Tribunal, à disposição de quem o queira consultar, dentro
das horas normais de expediente.

20 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Emília da Nazaré
G. Botelho Vaz. � A Oficial de Justiça, Zulmira Rosa Aguiar.

3000074095

Anúncio

Processo n.º 343-G/2001.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do CPEREF).
Autor � Ministério Público.
Ré � Fábrica de Calçado Ambote, L.da, e outro(s).

Emília da Nazaré G. Botelho Vaz, juíza de direito do 4.º Juízo:

Faz saber que nos presentes autos supra-identificados, que correm
por apenso aos autos de declaração de falência por este Juízo e
Tribunal, em que é requerente Fábrica de Calçado Ambote, L.da, com
domicílio na Zona Industrial do Orreiro, 3700 São João da Madeira,
correm éditos de 10 dias, contados da segunda e última publicação
do anúncio, citando os credores da massa falida da requerente para,
no prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem, querendo, a
presente acção sumária (artigos 205.º, n.º 1, e 207.º do CPEREF e
783.º do CPC), em que o autor pretende que seja verificado o seu
crédito no montante de 134,73 euros, cujo duplicado se encontra
neste Tribunal, à disposição de quem o queira consultar, dentro
das horas normais de expediente.

20 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Emília da Nazaré
G. Botelho Vaz. � A Oficial de Justiça, Zulmira Rosa Aguiar.

3000074099

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES NOVAS

Anúncio

Processo n.º 307/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público de Torres Novas.
Requerida � Riscotorres Projectos Construção, L.da

É citada a empresa Riscotorres Projectos Construção, L.da, com
domicílio na Rua da Escola Secundária n.º 1, porta 26, 2.º, esquerdo,
2350 Torres Novas, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
30 dias de éditos, que começarão a contar-se da segunda e última
publicação do competente anúncio, para deduzir, querendo, oposi-
ção ou propor qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham, con-
forme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF, nos pre-
sentes autos, que deram entrada na Secretaria em 27 de Junho de
2002.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes
dos seus créditos, datas de vencimento e garantias de que benefici-
em e, bem assim, a relação e identificação de todas as acções e
execuções pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo
contabilístico do último balanço, do inventário e da conta de gan-
hos e perdas, os livros dos últimos três anos ou relação do activo
ou respectivo valor, relação dos sócios conhecidos e mapa de pes-
soal, a relação de bens que detenha em regime de arrendamento,
aluguer ou locação financeira ou venda com reserva de proprieda-
de e informar se tem comissão de trabalhadores, ficando ainda
advertida de que é obrigatória a constituição de mandatário judici-
al, nos termos do disposto no artigo 235.º do Código de Processo
Civil, e que os prazos referidos são contínuos, não se suspendendo
durante as férias judiciais, e terminando o prazo em dia que os tri-
bunais estiverem encerrados transfere-se o seu termo para o 1.º dia
útil seguinte, e que os duplicados da petição inicial se encontram à
disposição da citanda na Secretaria do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Torres Novas.

4 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria do Céu Vale
Pires. � A Oficial de Justiça, Isabel Fonseca. 3000071713
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TRIBUNAL DA COMARCA DE VALENÇA

Anúncio

Processo n.º 201/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e

outro(s).
Requerido � João Martins Fernandes e outro(s).

O Dr. Alfredo Fernando Duarte Bastos, juiz de direito da Secção
Única do Tribunal da Comarca de Valença:

Faz saber que por sentença de 2 de Agosto de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos João Martins
Fernandes, com domicílio na Vivenda Áurea, 27, Rua da Boavista,
4930 Valença, e Rosalina Glória Silva Cunha, estado civil: desco-
nhecido, com domicílio na Vivenda Maria Áurea, Rua da Boavista,
27, 4930 Valença, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publi-
cação 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 Miguel Ribas Fernandes, com
endereço na Rua de Aveiro, 87, 4900-495 Viana do Castelo.

20 de Setembro de 2002. � O Juiz de Direito, Alfredo Fernando
Duarte Bastos. � O Oficial de Justiça, Armando Oliveira.

1000145115

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

Anúncio

Processo n.º 669/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco BPI, S. A.
Requerido � Jorge Manuel da Silva Ribeiro e outro(s).

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

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Jorge Manuel
da Silva Ribeiro e mulher, Maria de Lurdes Oliveira da Silva, resi-
dentes na Rua de Silvério Ferreira Macedo, 120, 3.º, A, 4760 Vila
Nova de Famalicão, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do 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).

A petição deu entrada na Secretaria em 13 de Setembro de 2002.

16 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Sílvia Manuela
Silva Barbosa. � A Oficial de Justiça, Teresa Fernandes.

3000074088

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

Anúncio

Processo n.º 667/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco BPI, S. A.
Requeridos � António Alves Pereira e mulher, Maria das Dores Costa

Barbosa.

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

Faz saber que são citados os credores dos requeridos António Al-
ves Pereira, casado, identificação fiscal n.º 144537800, contribuin-
te n.º 144537800, com domicílio na Rua do Dr. Alberto Sampaio,
1565, 2.º, G, Calendário, 4760 Vila Nova de Famalicão, e mulher,
Maria das Dores Costa Barbosa, casada, com domicílio na Rua do
Dr. Alberto Sampaio, 1565, 2.º, G, Calendário, 4760 Vila Nova de
Famalicão, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-

ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 13 de Setembro de 2002.

16 de Setembro de 2002. � O Juiz de Direito, Vítor Vale. � A Ofi-
cial de Justiça, Florzinda Oliveira. 3000074091

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA VERDE

Anúncio

Processo de falência n.º 396/2002.
Requerente � Eleveminho Elevadores do Minho, L.da

Requerida � Construções Verde Lar, L.da

A Dr.ª Raquel Cotinho, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Vila Verde:

Faz saber que por sentença de 18 de Setembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Constru-
ções Verde Lar, L.da, com domicílio no lugar da Igreja, Freiriz, 4730
Vila Verde, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os cre-
dores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dispos-
to no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Paulo Alexandre F. Vas-
concelos Pereira, com domicílio na Urbanização Quinta da Eira, 43,
Tenões, 4700 Braga.

19 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Raquel Cotinho. �
A Oficial de Justiça, Adosinda Oliveira. 3000074250

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 3/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Sociedade Europeia de Leasing � Sel, S. A.
Requerido � João Pedro Burnay Torres Fevereiro e outro(s).

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

Faz saber que por sentença de 16 de Setembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos João Pedro
Burnay Torres Fevereiro, casado, e Luísa Maria Martins Abreu Tor-
res Fevereiro, casada, ambos com domicílio na Rua Nova de São
Mamede, 7, 5.º, direito, 1250-000 Lisboa, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus crédi-
tos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

23 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000074409

Anúncio

Processo n.º 315/2002.
Falência (requerida).
Requerente � ATLAS � Ascensores, L.da

Requerida � Filipe Martins da Silva � Construção Civil e Obras
Públicas, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Filipe Martins
da Silva � Construção Civil e Obras Públicas, L.da, identificação fis-
cal n.º 503810126, com sede na Rua do Salitre, 82-C, rés-do-chão
esquerdo, 1250-201 Lisboa, 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).

A petição deu entrada na Secretaria em 18 de Setembro de 2002.

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

3000074501
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3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 210/2001.
Falência (requerida).
Requerente � STE ESSO S. A. F.
Requerida � Transportes Afonso & Ramos, L.da, actualmente de-

nominada PIRATETRANS � Trânsito e Transportes, L.da

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

Faz saber que por sentença de 20 de Setembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Transpor-
tes Afonso & Ramos, L.da, actualmente denominada
PIRATETRANS � Trânsito e Transportes, L.da, identificação fis-
cal n.º 502618892, com domicílio na Travessa do Almargem, 6, rés-
-do-chão, loja, 1600-775 Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPE-
REF.

23 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fá-
tima Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000074530

Anúncio

Processo n.º 324/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerida � Maria Aline Soeiro Rovisco Andrade.

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Maria Aline
Soeiro Rovisco Andrade, com domicílio na Avenida de Grão Vasco,
3, 4.º, direito, Lisboa, para, no prazo de 10 dias, decorridos que se-
jam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem
os seus créditos, 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 19 de Setembro de 2002.

30 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000074481

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

Anúncio

Processo n.º 167/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � DEMPRESA 2000 � Serv. Comp. para Empresas,

S. A.
Credor � Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Por-

to e outro(s).

São notificados os credores de requerente DEMPRESA 2000 �
Serv. Comp. para Empresas, S. A., pessoa colectiva n.º 504697498,
identificação fiscal n.º 504697498, com sede na Rua de Gonçalo Sam-
paio, 271, 3.º, esquerdo, 4000 Porto, de que, por decisão de 24 de
Setembro de 2002, proferida nos presentes autos:

Foi designado o dia 3 de Dezembro de 2002, pelas 10 horas, para
a realização da assembleia de credores no 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 re-
cuperação de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma);

Foi fixado em 60 dias o período de estudo e observação [arti-
go 28.º, alínea c), do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia de que devem reclamar os seus
créditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e,
bem assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o dis-
posto no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias conta-
dos da publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
24 de Julho de 2002 e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

25 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 3000074253

Anúncio

Processo n.º 203/2002.
Falência (requerida).
Requerente � ATLAS � Ascensores, L.da

Requerido � Evélio Oliveira � Sociedade de Construções, L.da

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida Evélio Oliveira �
Sociedade de Construções, L.da, com sede na Rua Fonte Cova, 55-E,
4430-402 Oliveira do Douro, 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).

A petição deu entrada na Secretaria em 19 de Setembro de 2002.

25 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000074497

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

Anúncio

Processo n.º 131/2001.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � O Primeiro de Janeiro, S. A.
Credor � Chefe do 4.º Bairro Fiscal do Porto e outro(s).

São notificados os credores da requerente empresa O Primeiro
de Janeiro, S. A., identificação fiscal n.º 500097054, com domi-
cílio na Rua de Santa Catarina, 339, 1.º, 4000-451 Porto, de que,
por decisão de 27 de Setembro de 2002, proferida nos presentes
autos, foi designado o dia 30 de Outubro de 2002, pelas 10 horas
e 30 minutos, para a realização da assembleia de credores defini-
tiva no edifício deste Tribunal, como preceitua o disposto no ar-
tigo 28.º do CPEREF.

27 de Setembro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000074152

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Contrato

Celebrado contrato de avença em 2 de Janeiro de 2002, pelo
prazo de seis meses, prorrogável por iguais períodos, entre a Uni-
versidade da Beira Interior e a licenciada Maria João Fonseca do
Vale Mendes Barata, nos termos do n.º 7 do artigo 17.º do Decreto-
-Lei n.º 41/84, de 3 de Fevereiro (com a redacção dada pelo
artigo único do Decreto-Lei n.º 299/85, de 29 de Julho), e com
respeito também pelo disposto no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, relativo a despesas públicas em matéria de aquisição de
serviços, tendo como objecto de execução de reconciliações ban-
cárias dos anos 2000/2001, no valor de 1095,99 euros, com IVA
incluído, não conferindo ao segundo outorgante a qualidade de
agente e produzindo efeitos a partir da data da sua celebração.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, ao abrigo
do disposto do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

6 de Setembro de 2002. � O Administrador, José Esteves Cor-
reia Pinheiro. 3000072246
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL

Aviso DAF/38/2002

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do
concurso interno de acesso limitado aberto por aviso afixado no
edifício dos Paços do Concelho, e por despacho do presidente data-
do de 25 de Setembro de 2002, foram nomeadas em chefe de secção
as funcionárias Vitória Florência Caldeta Guerreiro Silva e Maria
Manuela Rodrigues Palma Friaças Cera.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Processos não sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

26 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, A. José
Godinho. 1000145112

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 574/2002

Concurso externo de ingresso para quatro lugares
de motorista de pesados � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho de 24 de Setembro de 2002, e na sequência de concurso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 105,
de 7 de Maio de 2002, foram nomeados para os lugares de motoris-
ta de pesados os candidatos:

Leonel Mateus Alves � 14,05 valores;
Vítor Manuel Frade � 13,95 valores;
Miguel da Luz Severino Matias Silva � 13,15 valores;
João da Silva Frieza � 13,15 valores.

Mais se torna público que os candidatos nomeados deverão tomar
posse do lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas � 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.)

24 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
José Ganhão. 1000145146

Aviso n.º 577/02

Concurso interno de acesso limitado para um lugar de
engenheiro técnico de máquinas principal � nome-
ação.

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho de 24 de Setembro de 2002, e na sequência do concurso
aberto por aviso publicitado no edital datado de 1 de Agosto de 2002,
foi nomeado para o lugar de engenheiro técnico de máquinas prin-
cipal o candidato:

Vítor Manuel Matias Cardoso � 16,625 valores.

Mais se torna público que o candidato nomeado deverá tomar posse
do lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia.)

24 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
José Ganhão. 1000145148

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso de nomeação

Concurso externo para ingresso de dois lugares na car-
reira de técnico de informática, na categoria de técnico
de informática do grau 1, nível 1 � estagiário.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 18 de Setembro de 2002, foram nomeados,
para os lugares de técnicos de informática do grau 1, nível 1 � es-
tagiários, os candidatos abaixo mencionados, classificados em 1.º e

2.º lugares no concurso em epígrafe, cuja lista de classificação final
foi publicada e afixada nos locais em estilo em 17 de Setembro de
2002:

Pedro Nuno Alves de Oliveira.
Paulo Jorge da Veiga Martins.

À presente nomeação é atribuído o carácter de urgente conveniên-
cia de serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto, com efeitos a partir de 23 de Setembro de 2002.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Setembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Pires Pereira da Costa. 1000145184

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Aviso

Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara Munici-
pal de Carrazeda de Ansiães:

Torna público que, por seu despacho de 17 de Setembro de 2002,
foi anulado o concurso interno de acesso geral para provimento de
sete lugares de assistente administrativo especialista.

24 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Eugénio
Rodrigo Cardoso de Castro. 3000074390

Aviso

Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara Munici-
pal de Carrazeda de Ansiães:

Torna público que, por seu despacho de 17 de Setembro de 2002,
foi anulado o concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de chefe de secção.

24 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Eugénio
Rodrigo Cardoso de Castro. 3000074395

Aviso

Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara Munici-
pal de Carrazeda de Ansiães:

Torna público que, por seu despacho de 25 de Setembro de 2002,
foi nomeada por urgente conveniência de serviço, para um lugar de
assistente administrativo, da carreira a categoria de assistente admi-
nistrativo, índice 192, escalão 1, do quadro privativo de pessoal da
Câmara Municipal, Luísa Maria da Fonseca Machorro, devendo a
mesma tomar posse nos termos da lei.

25 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Eugénio
Rodrigo Cardoso de Castro. 3000074392

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 245/2002-SRH

Concurso interno de ingresso geral para provimento
de um lugar de tesoureiro

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu des-
pacho de 26 de Setembro de 2002, encontra-se aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na
3.ª série do Diário da República, concurso interno de ingresso geral
para provimento de um lugar de tesoureiro, integrado no grupo de
pessoal administrativo, para exercer funções na Divisão Financeira
e do Património � Tesouraria.

2 � A remuneração é a constante do anexo a que se refere o
n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro (escalão 1, índice 215). As condições de trabalho são as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

3 � O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 247/
87, de 17 de Junho, 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
e 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.

4 � O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e
caduca com o seu preenchimento.
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5 � Local de trabalho � Paços do Município de Castelo Branco.
6 � Conteúdo funcional � o constante do despacho n.º 38/88,

da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

7 � Requisitos de admissão � o recrutamento para a categoria a
que se refere o presente concurso faz-se de acordo com o disposto
na alínea c) do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

8 � Para efeitos de candidatura, os interessados apresentarão, até
final do prazo de abertura do concurso, requerimento escrito, dirigi-
do ao presidente da Câmara, a entregar pessoalmente na Secção de
Recursos Humanos desta Câmara, ou a remeter pelo correio, por carta
registada com aviso de recepção, endereçada à Câmara Municipal de
Castelo Branco, Praça do Município, 6000-458 Castelo Branco.
Consideram-se entregues dentro do prazo legal os requerimentos
expedidos até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

8.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, número, arquivo de identifi-
cação e data de emissão do bilhete de identidade, número
de contribuinte fiscal, residência completa, código postal e
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação

do respectivo concurso, mediante referência ao número e
data do Diário da República onde se encontra publicado o
presente aviso.

8.2 � Sob pena de exclusão, os requerimentos de admissão serão
obrigatoriamente acompanhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Declaração onde conste o vínculo e tempo de serviço na

categoria, na carreira e na Administração Pública;
c) Curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado, onde

conste cópia do certificado de habilitações, descrição das
funções que exerce até à presente data, bem como a for-
mação profissional que possui, com indicação das entidades
promotoras, respectiva duração e datas da obtenção da for-
mação, juntando cópias dos respectivos certificados, sob
pena de as mesmas não serem consideradas.

8.3 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal deste
município ficam dispensados da apresentação dos documentos cons-
tantes das alíneas a) e b), desde que constem dos respectivos pro-
cessos individuais.

9 � Quota de emprego para pessoas com deficiência � poderão
concorrer ao presente concurso pessoas com deficiência, cujo grau
de incapacidade seja igual ou superior a 60 %, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro. Sendo o presente concurso
apenas para um lugar, o candidato com deficiência terá preferência
em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre qualquer ou-
tra preferência legal, conforme consta do n.º 3 do artigo 3.º do cita-
do diploma legal.

9.1 � Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, os candidatos com deficiência devem declarar no requerimento
de admissão, sob compromisso, o respectivo grau de incapacidade e
tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do
documento comprovativo.

Deverão ainda os mesmos candidatos mencionar no requerimento
todos os elementos necessários ao processo de selecção, nomeada-
mente as suas capacidades de comunicação/expressão.

10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

11 � Natureza das provas e métodos de selecção:

Prova teórica escrita de conhecimentos gerais;
Avaliação curricular.

11.1 � O programa da prova teórica escrita de conhecimentos
gerais constará da seguinte legislação (com consulta):

Organização e gestão das autarquias:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Princípios do direito administrativo:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime jurídico de pessoal:

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;
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Finanças locais:

Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Rectificação n.º 13/98, de 25 de Agosto;
Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro;
Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril;
Lei n.º 15/2001, de 15 de Junho;
Lei n.º 94/2001, de 20 de Agosto;
Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de Agosto;

Contabilidade autárquica/POCAL:

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro;
Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.

11.2 � A avaliação curricular será efectuada mediante a valora-
ção das habilitações literárias, da formação profissional e da experi-
ência profissional com a aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + EP

3
em que:

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

12 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso numa escala de 0 a
20 valores e efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC

2
em que:

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

13 � Os critérios de apreciação e ponderação das provas, bem
como o sistema de classificação final, constam da acta de reunião
do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos interessados sem-
pre que solicitada.

14 � A publicitação das listas será feita de harmonia com os
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

15 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Francisco José Alveirinho Correia, director
do Departamento de Administração Geral.

Vogais efectivos:

Dâmaso Marques Rito, chefe da Divisão Financeira e do
Património, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos, e Maria Justina Martins Barata Pereira
Antunes, chefe da Secção de Taxas e Licenças.

Vogais suplentes:

Hortense Maria de Jesus Marques Leitão Coelho, chefe da
Secção de Expediente Geral e Arquivo, e Paulo Henri-
ques da Silva, chefe da Secção de Aprovisionamento e
Património.

16 � 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 Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 1000145113
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CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS

Aviso n.º 31/SRH/02

Licença sem vencimento de longa duração

Nuno Miguel Fernandes Mocinha, vereador da Câmara Municipal de
Elvas, no uso de competências delegadas:

Torna público que, por despacho do presidente da Câmara datado
de 8 de Julho de 2002, nos termos dos artigos 78.º a 83.º do Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, foi concedida licença sem ven-
cimento de longa duração à funcionária Maria Amália Painho Nu-
nes da Silva, técnica superior de 1.ª classe � psicóloga, com efeitos
a 1 de Julho do corrente ano.

30 de Julho de 2002. � O Vereador (com competências delega-
das), Nuno Miguel Fernandes Mocinha. 3000067799

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Concursos internos de acesso gerais

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. Nestes termos, torna-se público que,
através de meus despachos de 22 de Julho se encontram abertos, pelo
prazo de 10 dias úteis, contados da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concursos internos de acesso gerais
para provimento das seguintes vagas:

Referência A � um lugar de técnico superior principal da car-
reira de engenheiro, grupo de pessoal técnico superior, para
desempenhar as respectivas funções na Divisão de Obras
Municipais;

Referência B � um lugar de técnico superior principal da car-
reira de arquitecto, grupo de pessoal técnico superior, para
desempenhar funções na Divisão de Planeamento e Desenvol-
vimento.

1 � Os concursos caducam com o preenchimento das presentes
vagas.

2 � Legislação aplicável � os concursos regem-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 248/85, de 15 de Julho,
aplicado à administração local pelo 247/87, de 17 de Junho, 353-A/
89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e 265/88, de 28 de Julho.

3 � Local de trabalho � Câmara Municipal e município de Es-
posende.

4 � Formalização de candidaturas � requerimento dirigido ao
presidente da Câmara e enviado pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, para a Câmara Municipal de Esposende, Praça do Mu-
nicípio, 4740-223 Esposende, ou entregue pessoalmente na Secção
de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, nos dias úteis, das
8 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Identificação completa;
b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, com referência ao Diário da

República em que for publicado o aviso;
d) Indicação da categoria que o candidato detém, serviço a que

pertence, natureza do vínculo, tempo de serviço efectivo
na categoria, na carreira e na função pública e especifica-
ções das tarefas inerentes às respectivas funções;

e) Classificação de serviço dos últimos três anos;
f) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influírem na apreciação do seu mérito ou consti-
tuírem motivo de preferência legal, devidamente compro-
vadas. Deverão anexar o currículo profissional.

5 � Os métodos de selecção a utilizar, para todas as referências,
serão avaliação curricular e entrevista profissional de selecção, aos
quais será atribuída a valoração total de 0 a 20 valores, distribuída da
seguinte forma:

5.1 � A avaliação curricular resultará da ponderação dos seguin-
tes factores:

AC = (HA + 3*EP + 2*FP) : 6

em que:

HA = habilitações académicas, obtida através do seguinte método:

HA legalmente exigidas � 16 valores;
Mestrado � 18 valores;
Doutoramento � 20 valores.

Por cada grau académico (bacharelato ou licenciatura) para
além do exigido e com afinidade funcional, acrescem 2 valo-
res, até ao máximo global de 20 valores.

EP = experiência profissional, obtida através da seguinte fór-
mula:

EP = [2(2*cs) + tsc + tsc1 + tsfp] : 5
em que:

cs = média ponderada da classificação de serviço nos últi-
mos três anos;

tsc = tempo de serviço na categoria, obtida da seguinte
forma:

tsc < 3 anos � 14 valores;
3 < tsc < 6 anos � 18 valores;
tsc > 6 anos � 20 valores.

tsc1 = tempo de serviço na carreira, obtido da seguinte for-
ma:

tsc1 < 3 anos � 10 valores;
3 < tsc1 < 6 anos � 14 valores;
6 < tsc1 < 9 anos � 16 valores;
9 < tsc1 < 12 anos � 18 valores;
tsc1 > 12 anos � 20 valores.

tsfp = tempo de serviço na função pública, obtido da se-
guinte forma:

tsfp < 3 anos � 10 valores;
3 < tsfp < 6 anos � 14 valores;
6 < tsfp < 9 anos � 16 valores;
9 < tsfp < 12 anos � 18 valores;
tsfp > 12 anos � 20 valores.

FP = formação profissional e obtida através da seguinte fór-
mula:

FP = aFP + eFP
em que:

aFP = ausência de formação profissional, equivale a 10 va-
lores;

eFP = existência de acções de formação, cursos de forma-
ção ou seminários, relacionados com a área funcional,
até à data da candidatura e desde a última promoção,
obtido da seguinte forma:

1) Como formador (conferencista ou equivalente),
por cada acção:

a) Até 5 dias � 3 valores;
b) De 5 a 30 dias � 6 valores;
c) Superior a 30 dias � 8 valores;

2) Como formando ou equivalente, por cada acção:

a) Com diploma de avaliação:

i) Até 5 dias � 2 valores;
 ii) De 5 a 30 dias � 3 valores;
iii) Superior a 30 dias � 4 valores;

b) Com diploma de presença:

i) Até 5 dias � 1.5 valores;
 ii) De 5 a 30 dias � 2 valores;
iii) Superior a 30 dias � 3 valores.

5.2 � A entrevista visa avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as capacidades e aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo, mediante a
ponderação dos parâmetros adequados, e será classificada pela apli-
cação da seguinte fórmula:

EPS = (a + b + c + d + e) : 5
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em que:

a = conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
b = capacidade de comunicação;
c = capacidade de inovação;
d = sentido de responsabilidade;
e = motivação demonstrada em relação ao desempenho do car-

go a prover.

Cada parâmetro será valorado através da seguinte tabela:

Favorável preferencialmente � 100 % do valor;
Bastante favorável � 75 % do valor;
Favorável � 50 % do valor;
Pouco favorável � 25 % do valor;
Não favorável � 0 % do valor.

5.3 � A classificação final resultará da aplicação da seguinte fór-
mula, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação fi-
nal inferior a 9,5 valores, nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

CF = [(AC*6) + (EPS*3)] : 9
em que:

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

6 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri constantes dos processos de
concurso.

7 � As relações de candidatos admitidos e as listas de classifica-
ção final serão afixadas no Departamento de Administração Geral
da Câmara Municipal de Esposende.

8 � Júris dos concursos:

Referência A:

Presidente � vereador engenheiro Vítor Manuel da Silva
Leite.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Obras Municipais, engenheira
Marta Maria de Sá Fernandes, e chefe da Divisão
de Gestão Urbanística, engenheiro João Agostinho
Oliveira Peixoto.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento,
arquitecto Paulo Alexandre Lima Guerreiro, e di-
rector do Departamento de Administração Geral,
Dr. Rui Manuel Moutinho Ferreira.

Referência B:

Presidente � vereador engenheiro Vítor Manuel da Silva
Leite.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento,
arquitecto Paulo Alexandre Lima Guerreiro, e téc-
nico superior principal arquitecto Luís Alexandre
Godinho de Matos.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, engenheiro João
Agostinho Oliveira Peixoto, e chefe da Divisão de
Assuntos Jurídicos, Dr. Manuel José Capitão Vale.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

24 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
João Couto e Cepa. 3000074256

Aviso

Nomeações

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 25 de Setembro de 2002, foram nomeadas, na sequência de con-

cursos internos de acesso gerais, abertos por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 54, de 5 de Março de 2002, as se-
guintes candidatas aprovadas para os seguintes lugares:

Um lugar de técnico superior principal da carreira de Adminis-
tração Pública � Carla Manuela Brito da Silva Dias;

Um lugar de técnico superior principal da carreira de arqueólo-
go � Ivone Maria Moreira Silvestre Baptista Magalhães;

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe da carreira de Admi-
nistração Pública � Marlene Flor da Silva Sousa.

As nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias úteis, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República. [Isento de visto do Tribunal de Contas, nos ter-
mos da alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

25 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
João Couto e Cepa. 3000074258

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de hoje, na sequência do concurso externo de ingresso
para admissão de dois estagiários com vista ao provimento de dois
lugares de técnico superior de 2.ª classe, carreira técnica superior
de contabilidade, grupo de pessoal técnico superior, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 72, de 26 de
Março de 2002, foi nomeado para aquele lugar, após ter sido dis-
pensado da frequência de estágio, o agente Nuno Miguel Vicente
Capitão.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República. [Isento de visto do Tribunal de Contas, nos
termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.]

26 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
João Couto e Cepa. 3000074260

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso, aberto por aviso publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 146, de 27 de
Junho de 2002, para seis lugares de operário qualifica-
do � jardineiro.

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
13 de Setembro de 2002, se procedeu à nomeação, para seis lugares
de operário qualificado � jardineiro, dos candidatos que a seguir se
mencionam, no concurso referido em epígrafe, e cuja lista de clas-
sificação foi afixada no edifício dos Paços do Município através do
aviso de 13 de Setembro de 2002:

Maria Emília dos Santos Espada.
Maria Amélia Verde Nabinho Colaço.
Eva da Conceição Calado Ramos Lota.
Teresa Alexandra Estriga Zambujo Sales.
Maria José Caixeirinho Ferreira Soares.
Rosa Maria Vera Coelho Inverno.

Em obediência ao estabelecido no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, deverão os candidatos apresentar-se para aceitar os lu-
gares no prazo de 20 dias a contar da publicação do respectivo aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas,
nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não
são devidos emolumentos.)

2 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 1000145118

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado, nos
termos do disposto no artigo 7.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 409/91,
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de 17 de Outubro, e alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, os seguintes contratos de avença:

Isabel Maria Maurício Horta Noutel, engenheira técnica agrá-
ria � seis meses;

Carla Maria Caramelo Henriques Braz, administrativa � seis
meses;

Ana Patrícia da Conceição Pinto, administrativa � dois me-
ses.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Agosto de 2002. � O Vereador Permanente (por delegação
de competências), Rogério Marques de Figueiredo. 3000074294

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de auxiliar administrativo

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

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vereador permanente responsável pela gestão dos Recursos Hu-
manos datado de 14 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, concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de auxiliar administrativo.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso.

3 � Local de trabalho � área do concelho de Gouveia.
4 � Remuneração � a remuneração base corresponde ao esca-

lão 1, índice 115 (com as respectivas alterações), da tabela indiciá-
ria prevista no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-
-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições de
trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

5 � Conteúdo funcional � corresponde ao descrito para a res-
pectiva categoria, no Despacho n.º 4/88, da SEALOT, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

7 � A este concurso podem candidatar-se os indivíduos que satis-
façam, cumulativamente, até ao termo do prazo de entrega da can-
didatura fixado no presente aviso, os seguintes requisitos gerais:

7.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos 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 (escolaridade mí-
nima obrigatória);

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

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

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

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

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Gouveia, com
sede na Avenida de 25 de Abril, 6290 Gouveia, o qual, bem como a
documentação que o deve acompanhar, deverá ser entregue pessoal-
mente no Sector de Pessoal ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas, no qual deverão constar os seguintes elementos:

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

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

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

d) Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circunstân-
cias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal,
as quais só poderão ser obtidas em consideração se devida-
mente comprovadas;

e) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade per-
manente igual ou superior a 60 %) e abrangidos pelo De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, devem declarar
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra,
o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência,
sendo dispensada a apresentação imediata de documento
comprovativo.

8.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser obri-
gatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Comprovativos dos requisitos gerais de que se refere o

n.º 7.1 do presente aviso, salvo se os candidatos declara-
rem no requerimento, em alíneas separadas e sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente às alíneas a), b), e) e f);

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

9 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Luís António Vicente Gil Barreiros, vice-pre-
sidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Dr.ª Alice Oliveira Ferrão Quintela, chefe de divisão.
Dr. João Egberto Santa Eufêmea Rebocho, técnico superior.

Vogais suplentes:

Dr.ª Margarida Maria Lameiras A. Neutel Santos, técnica
superior.

Joaquim Santos Cunha, chefe de secção.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

10 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção.

10.1 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solici-
tada.

10.2 � A prova escrita de conhecimentos versará o seguinte
programa:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administra-
ção 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, e suas alterações;

Quadro de competências e regime jurídico dos órgãos dos muni-
cípios e das freguesias � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

10.3 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por escrito.

11 � Consideram-se não aprovados os candidatos que obtenham
média final inferior a 9,5 valores.

12 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

13 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos
e de classificação final serão afixadas e publicitadas, nos prazos e
termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

19 de Agosto de 2002. � O Vereador Permanente (por delega-
ção de competências), Rogério Marques de Figueiredo.

3000074298
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Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de assistente de acção educativa

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

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vereador permanente responsável pela gestão dos Recursos Hu-
manos datado de 14 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, concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de assistente de acção educativa.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso.

3 � Local de trabalho � área do concelho de Gouveia.
4 � Remuneração � a remuneração base corresponde ao esca-

lão 1, índice 190 (com as respectivas alterações), do mapa I, Decreto-
-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro, sendo-lhe aplicável, no que
concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as norma gene-
ricamente vigentes para os funcionários da administração local.

5 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver será o descrito na Portaria n.º 63/2002, de 30 de Janeiro, no-
meadamente funções nas áreas de apoio à actividade pedagógica, de
acção social escolar e de apoio geral, uma estreita colaboração no
domínio do processo educativo e de segurança das crianças e dos
jovens, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço pelo es-
tabelecimento de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve
ser efectuado.

6 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 247/87, de 17 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, 515/99, de 24 de Novembro, e 29/2001, de 3 de Feve-
reiro.

7 � A este concurso podem candidatar-se os indivíduos que satis-
façam, cumulativamente, até ao termo do prazo de entrega da can-
didatura fixado no presente aviso, os seguintes requisitos gerais:

7.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos 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 (11.º ano de esco-
laridade ou equivalente);

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

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

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

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

querimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Gou-
veia, com sede na Avenida de 25 de Abril, 6290 Gouveia, o qual,
bem como a documentação que o deve acompanhar, deverá ser
entregue pessoalmente no Sector de Pessoal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, no qual deverão cons-
tar os seguintes elementos:

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

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

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

d) Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circunstân-
cias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal,
as quais só poderão ser tidas em consideração se devida-
mente comprovadas;

e) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade per-
manente igual ou superior a 60 %) e abrangidos pelo De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, devem declarar
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra,
o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência,
sendo dispensada a apresentação imediata de documento
comprovativo.

8.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser obri-
gatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Comprovativos dos requisitos gerais de que se refere o

n.º 7.1 do presente aviso, salvo se os candidatos declara-
rem no requerimento, em alíneas separadas e sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente às alíneas a), b), e) e f);

c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Os candidatos deverão ainda entregar currículo profissio-

nal datado, detalhado e devidamente assinado, do qual
deve constar, designadamente, as habilitações literárias
e ou profissionais, a descrição exaustiva de funções de-
sempenhadas, bem como as actualmente exercidas, com
indicação dos respectivos períodos de duração e activi-
dades relevantes, bem como a formação profissional de-
tida com a indicação das acções de formação finalizadas,
a respectiva duração, datas de realização e entidades pro-
motoras. Todas as declarações relativas à experiência e
formação profissionais deverão ser devidamente compro-
vadas, sem o que não serão consideradas.

9 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Luís António Vicente Gil Barreiros, vice-pre-
sidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Maria Fernanda Silvério Matos Duarte, técnica superior �
serviço social.

Joaquim Lourenço de Sousa, delegado escolar.

Vogais suplentes:

Dr.ª Alice Oliveira Ferrão Quintela, chefe de divisão.
Dr.ª Margarida Maria Lameiras A. Noutel Santos, técnica

superior.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

10 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos,
entrevista profissional de selecção e avaliação curricular.

10.1 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de acta do júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10.2 � A prova escrita de conhecimentos versará o seguinte
programa:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administra-
ção 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, e suas alterações;

Quadro de competências e regime jurídico dos órgãos dos muni-
cípios e das freguesias � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

10.3 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por escrito.

11 � Consideram-se não aprovados os candidatos que obtenham
média final inferior a 9,5 valores.

12 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

13 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos
e de classificação final serão afixadas e publicitadas, nos prazos e
termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.
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15 � O provimento na categoria de assistente de acção educati-
va é efectuado nos termos do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 26.º
do Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro.

19 de Agosto de 2002. � O Vereador Permanente (por delega-
ção de competências), Rogério Marques de Figueiredo.

3000074297

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador permanente responsável pela gestão dos Recursos Huma-
nos de 12 de Julho de 2002, foi deferido o pedido de licença sem
vencimento, pelo período de 90 dias, de Domingos Rafael da Cos-
ta � pedreiro, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002.

26 de Agosto de 2002. � O Vereador Permanente (por delega-
ção de competências), Rogério Marques de Figueiredo.

3000074296

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 18 de Setembro de 2002, no uso da competência que me
é conferida no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, exonerei, a seu pedido, do lugar de secretário do Ga-
binete de Apoio Pessoal do Vereador Permanente Rui de Sousa, Carlos
Manuel dos Santos Pinheiro, a partir do dia 1 de Setembro de 2002.

23 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Álvaro
Santos Amaro. 3000074302

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador permanente responsável pela gestão dos Recursos Huma-
nos, foi deferido o pedido de licença sem vencimento, de longa du-
ração, de António Paulo Borges Batista � assistente administrativo
especialista, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2002.

26 de Setembro de 2002. � O Vereador Permanente (por delega-
ção de competências), Rogério Marques de Figueiredo.

3000074304

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Requisições

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

Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos dos ar-
tigos 22.º, n.º 3, e 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, e do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
foram autorizadas as requisições dos professores Élia Maria Aleixo
Fernandes, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Aguiar da Beira,
João Luís Sousa Monteiro, Escola EB1 de Celorico da Beira, José
Manuel Segura Fernandes, Escola B1 Casal da Renda, Paraíso, Cas-
telo de Paiva, Ludovina Maria da Costa Lopes Margarida, Escola
Básica do 1.º Ciclo de Pinhel, Maria Alexandra Paiva Martins da
Fonseca, Escola EB1 da Faia, Maria Filomena Coelho Rebelo,
agrupamento de escolas de Figueira de Castelo Rodrigo, e Victor Manuel
Esteves Afonso, escola B 2, 3 da Pontinha, para exercerem funções
na Câmara Municipal da Guarda do ano lectivo 2002-2003, confor-
me despacho do Secretário de Estado da Administração Educativa da-
tado de 3 de Julho de 2002. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Setembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 3000074335

Aviso

Concurso externo de ingresso � técnico superior
arquitecto de 2.ª classe (estagiário) � nomeação

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

Para os devidos efeitos, torna-se público que, na sequência do
concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares de

técnico superior arquitecto de 2.ª classe estagiário, aberto nos ter-
mos do aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 61, de
13 de Março de 2001, e após conclusão de estágio, foi nomeado em
25 de Setembro de 2002, por despacho da presidente da Câmara
Municipal, definitivamente, na categoria de arquitecto de 2.ª classe,
o candidato abaixo indicado, com a seguinte classificação:

Fernando Jorge Duarte Lopes � 15 valores.

O candidato deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar
da publicação do presente aviso. (A presente nomeação não está
sujeita a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

26 de Setembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 3000074338

Aviso

Concurso externo de ingresso � engenheiro técnico
civil de 2.ª classe (estagiário) � nomeação

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

Para os devidos efeitos, torna-se público que, na sequência do
concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares de
engenheiro técnico civil de 2.ª classe estagiário, aberto nos termos
do aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 61, de 13 de
Março de 2001, e após conclusão de estágio, foi nomeado em 25 de
Setembro de 2002, por despacho da presidente da Câmara Munici-
pal, definitivamente, na categoria de arquitecto de 2.ª classe, o can-
didato abaixo indicado, com a seguinte classificação:

Manuel Freitas Pinto � 15 valores.

O candidato deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar
da publicação do presente aviso. (A presente nomeação não está
sujeita a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

26 de Setembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 3000074339

Aviso

Reclassificações profissionais

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

Torna-se público que, 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 a nova redacção fornecida pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, por meu despacho de 25 de Setembro de 2002, ao
abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, foram reclassificados os seguintes funcionários:

Alfredo do Nascimento Marques, cantoneiro, escalão 8, índi-
ce 220, para a nova carreira, asfaltador, escalão 8, índice 225;

Armando dos Santos Morgado, motorista de ligeiros, escalão 4,
índice 169, para a nova carreira, marceneiro, escalão 1, índi-
ce 182;

Artur Manuel Castelo Pina, auxiliar de serviços gerais, escalão 3,
índice 141, para a nova carreira, calceteiro, escalão 2, índi-
ce 146;

Fernando Teixeira Antunes, cantoneiro, escalão 7, índice 207,
para a nova carreira, tractorista, escalão 7, índice 211.

27 de Setembro de 2002. � Pela Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000074341

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

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 4 de Setembro de 2002, vai proceder-se
à discussão pública do pedido de operação de loteamento, para o pré-
dio localizado no lugar de Arrochela de Baixo, freguesia de
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Nespereira, requerido em nome de Pingo Doce � Distribuição Ali-
mentar, S. A., que decorrerá pelo prazo de 15 dias úteis, contados a
partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo (n.º 308/00)
estará disponível, para consulta, na Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos).

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares
deverão ser entregues na secretaria da Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos) delas devendo constar a identificação do
reclamante e qualidade em que o faz.

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 3000074387

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 2 de Setembro de 2002,
no uso de competências ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicado pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, foi nomeado, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e por
urgente conveniência de serviço, a partir de 2 de Setembro de 2002,
João Ricardo Carvalho Pacheco, na categoria de auxiliar adminis-
trativo.

O nomeado será remunerado pelo escalão 1, índice 123, confor-
me Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, e Portaria n.º 88/2002. Tomará posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso.

O processo está isento de visto do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 3000074389

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador dos Serviços Administrativos desta Câmara Municipal da-
tado de 26 de Julho de 2002, foi autorizada a transferência, ao abri-
go do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, do operário principal da carreira de jardineiro do grupo de
pessoal operário qualificado do quadro de pessoal da Câmara Muni-
cipal de Albufeira, Ilídio Manuel Amaro Guerreiro, para exercer fun-
ções nesta autarquia, com a mesma categoria.

O referido funcionário deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias
úteis, após a publicação do presente aviso no Diário da República.

17 de Setembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000145170

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 18 de Setembro de 2002, foi
concedida ao técnico superior de 2.ª classe, da carreira de engenheiro,
do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal desta
autarquia, Silvério António da Silva Gonçalves Guerreiro, licença sem
vencimento por um ano, com início no dia 15 de Outubro de 2002,
ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 76.º e n.º 1 do ar-
tigo 104.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

20 de Setembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000145168

CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS

Aviso

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por meu
despacho de 13 de Setembro de 2002, se encontra aberto, pelo pra-
zo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso no

Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior de 2.ª classe � estagiário, da carrei-
ra de engenheiro civil.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso e caduca com a admissão de um único candidato ao está-
gio.

3 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 427/89, de 7 de De-
zembro (aplicado pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro),
265/88, de 28 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e 353-A/89, de 16 de Outubro, e pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o descrito no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho, referente à profissão e carreira de engenheiro civil.

5 � Local de trabalho � área do concelho de Manteigas.
6 � Vencimento � durante o estágio o vencimento será o cor-

respondente ao índice 310 do grupo de pessoal técnico superior, da
categoria estagiário. As condições de trabalho e regalias sociais são
as genericamente vigentes para os funcionários da administração
local.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais (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 as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � os previstos na alínea d) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e ins-
crição na Ordem dos Engenheiros.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normaliza-
do, de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Manteigas, entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
último dia do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, para
a Câmara Municipal de Manteigas, Rua do 1.º de Maio, 6260-
-101 Manteigas, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fis-
cal de contribuinte, residência, código postal e número de
telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata com referência ao aviso de aber-

tura, identificação, número e data do Diário da República
onde foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais só serão conside-
rados se devidamente comprovados.

8.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte
fiscal;

b) Fotocópias autenticadas dos certificados de habilitações li-
terárias e de inscrição na Ordem dos Engenheiros (ou au-
tenticadas nos nossos serviços mediante apresentação dos
originais);

c) Curriculum vitae, devidamente assinado e datado;
d) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados

nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, os quais serão dispensados desde que os candida-
tos declarem, no respectivo requerimento, sob compromisso
de honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos nas
citadas alíneas.
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8.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão a prova escrita de conhecimentos, a entrevista profissional de
selecção e a avaliação curricular:

9.1 � O ordenamento final dos concorrentes do concurso, resul-
tante da aplicação dos métodos de selecção descritos, será expresso
de 0 a 20 valores, sendo a classificação final (CF) expressa na mes-
ma escala, a qual resultará da média aritmética simples das classifi-
cações obtidas em cada um dos métodos a seguir referidos e efectua-
dos de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (2,5 × PC) + (1 × EPS) + (2,5 × AC)

6

em que:

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

9.2 � Prova escrita de conhecimentos � na prova escrita de
conhecimentos do concurso será considerada a legislação que a se-
guir se indica:

Legislação constante da Portaria n.º 1101/2000, de 20 de No-
vembro;

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e Lei n.º 163/99, de 14 de
Setembro;

Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, que aprova
o RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), com
as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 38 888, de 29 de Março de 1962, Decretos-Leis
n.os 44 258, de 31 de Março de 1962, 45 027, de 13 de
Maio de 1963, 650/75, de 18 de Novembro, 43/82, de 8 de
Fevereiro, 463/85, de 4 de Novembro, 172-H/86, de 30 de
Junho, 64/90, de 21 de Fevereiro, e 61/93, de 3 de Março;

Decreto-Lei n.º 555/91, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e
Declaração de Rectificação n.º 19-T/2001, de 30 de Junho;

Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro;
Portaria n.º 1111/2001, de 19 de Setembro, com Declaração de

Rectificação n.º 20/2001, de 4 de Outubro;
Portaria n.º 1109/2001, de 19 de Setembro;
Portarias n.os 1105/2001 a 1108/2001, de 18 de Setembro;
Portaria n.º 1104/2001, de 17 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro;
Decretos-Leis n.os 54, 55, 56 e 57/2002, de 11 de Março;
Decreto Regulamentar n.º 14/2002, de 12 de Março;
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro;
Lei das Autarquias Locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-

bro, com a alteração dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro;

Carta Deontológica do Serviço Público;
Direitos e deveres da função pública � Decreto-Lei n.º 100/

99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 117/99, de 11 de Agosto, e 157/2001, de
11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (estatuto disciplinar).

Nestas provas é permitida aos candidatos a consulta de legislação
não anotada.

9.3 � Entrevista profissional de selecção � a entrevista profis-
sional de selecção terá em vista avaliar, numa relação interpessoal e
de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pesso-
ais dos candidatos.

9.4 � Avaliação curricular � a avaliação curricular destina-se a
avaliar a preparação dos candidatos para o desempenho das funções
através da ponderação das habilitações académicas de base, da for-
mação complementar e da experiência profissional.

9.5 � De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e pon-
deração da avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

10 � Regime de estágio:
10.1 � O estágio, com carácter probatório, tem a duração de um

ano e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, e no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro.

10.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva à função
pública.

10.3 � A avaliação e a classificação final do estagiário compe-
tem ao júri do estágio, que terá a mesma composição do júri defini-
do para a selecção, e serão feitas com base nas pontuações obtidas:

a) No relatório de estágio;
b) Na classificação de serviço obtida durante o período de es-

tágio;
c) Na classificação obtida em cursos de formação profissio-

nal, desde que possível a frequência dos mesmos,

não se considerando aprovado se tiver classificação inferior a 14 va-
lores.

10.4 � A classificação final, expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores, será a resultante da média aritmética simples da classificação
em cada um dos factores referidos no n.º 10.3.

11 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos
e de classificação final serão afixadas e publicitadas nos prazos e
termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por escrito.

13 � Preferência de classificação � nos termos do n.º 3 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, aos can-
didatos com deficiência é garantida preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece 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 comunicação/expressão a utilizar no
processo de selecção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma
supramencionado.

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.

15 � Constituição do júri � o júri do concurso terá a seguinte
composição:

Presidente � Dr. José Manuel Saraiva Cardoso, vice-presiden-
te da Câmara.

Vogais efectivos:

José Quaresma Pinheiro, vereador, que substituirá o presi-
dente do júri nas suas faltas e impedimentos, e Carlos
Alberto Figueiredo Ramos, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Engenheiro António Américo Rodrigues e Maria Teresa
Marques Dantas, arquitecta.

16 de Setembro de 2002. � Por delegação, o Vice-Presidente da
Câmara, José Manuel Saraiva Cardoso. 3000074292

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 27 de Setembro de 2002, nomeei para um lugar de técnico supe-
rior de 2.ª classe � área de relações públicas, a estagiária Benvinda
Manuela de Oliveira Rolo, que obteve no estágio a classificação fi-
nal de 17 valores.

A candidata deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do dispos-
to no n.º 2 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

27 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Al-
berto da Costa Cabral. 3000074334
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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDA

Aviso

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 25 de Setembro de 2002, e na
sequência da realização de concurso externo de ingresso, foram
nomeados, provisoriamente, em concordância com a lista de clas-
sificação final, os candidatos abaixo designados para os seguintes
lugares:

Um lugar na categoria de jardineiro, do grupo de pessoal ope-
rário qualificado � Paulo João Moreira Ferreira, escalão 1,
índice 137, ao qual corresponde o vencimento de 425,15 eu-
ros;

Um lugar na categoria de porta-miras, do grupo de pessoal se-
miqualificado � Carlos Alberto Ferreira da Silva, escalão
1, índice 132, ao qual corresponde o vencimento de
409,64 euros;

Um lugar na categoria de animador sócio-cultural, do grupo de
pessoal técnico-profissional � Patrícia Carla Ribeiro Lima
Costa Covas, escalão 1, índice 192, ao qual corresponde o
vencimento de 595,83 euros.

Os candidatos nomeados deverão tomar posse do cargo no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

30 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Ger-
mano Mourato Leal Pinto. 3000074305

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, 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, na redac-
ção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, por meu despacho
de 1 de Outubro de 2002, procedi à nomeação em comissão de ser-
viço extraordinária, pelo período de seis meses, com vista à reclas-
sificação profissional, ao abrigo da alínea e) do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, de Lino Fernando Lontro Pe-
reira, operário principal, da carreira de electricista (escalão 3, índi-
ce 215), na categoria de operário principal, da carreira de operador
de estação elevatória, do grupo de pessoal altamente qualificado, fi-
cando posicionado no escalão 1, índice 225, com efeitos reportados
a 1 de Outubro de 2002.

1 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Mário Ribeiro
Maduro. 3000074328

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de técnico superior principal de biblioteca e
documentação.

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
despacho do presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo
datado de 20 de Junho de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso na 3.ª série do Diário da República, concurso interno de acesso
geral para provimento de um lugar de técnico superior principal de
biblioteca e documentação, do grupo de pessoal técnico superior, para
a Biblioteca Municipal, pertencente ao quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal.

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar encontram-
-se descritas no mapa II anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de
Julho.

3 � Validade do concurso � o presente concurso é válido para a
vaga agora a concurso e cessa com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � Biblioteca Municipal de Miranda do
Corvo.

5 � Remuneração � escalão 1, índice 510, a que corresponde o
vencimento de 1582,68 euros.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção. Os critérios de apreciação e ponderação dos
métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta do júri
do concurso.

7 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais � os constantes da alínea c) do n.º 2 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas através de requerimento dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Miranda do Corvo, que poderá ser entregue
na Repartição Administrativa, dentro das horas normais de expe-
diente, ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recep-
ção, até ao termo do prazo indicado, devendo nele constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, data
de nascimento, nacionalidade, estado civil, número, data e
serviço emissor do bilhete de identidade, número fiscal de
contribuinte e residência);

b) Identificação do concurso e lugar a que se candidata, bem
como do Diário da República em que se encontra publica-
do o presente aviso;

c) Habilitações literárias legalmente exigidas para o desempe-
nho do lugar;

d) Eventuais circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influenciarem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

9.1 � É inicialmente dispensada a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos exigidos para admissão a concurso desde
que os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente aos requisitos gerais de candida-
tura mencionados no n.º 7 do presente aviso.

9.2 � O requerimento deverá ser acompanhado de curriculum
vitae e currículo profissional, devidamente detalhados, actualizados
e assinados.

9.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

9.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

10 � Constituição do júri � o júri do concurso terá a seguinte
constituição:

Presidente � Dr. Sérgio Luís Rodrigues Sêco, vereador em re-
gime de meio tempo.

Vogais efectivos:

Reinaldo Couceiro, vereador em regime de meio tempo,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos.

Dr.ª Maria de Fátima Almeida C. P. Correia Carvalho,
técnica superior principal de biblioteca e documentação
da Divisão de Biblioteca e Arquivo da Câmara Munici-
pal de Coimbra.

Vogais suplentes:

Engenheiro Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos, vice-
-presidente.

Dr.ª Maria de Fátima Costa Ferreira, técnica superior.

11 � Afixação das listas � as listas de candidatos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos do disposto nos artigos 34.º,
35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

19 de Setembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria de
Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira. 1000145137
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Aviso

Operação de loteamento � discussão pública

José Emílio Pedreira Moreira, presidente da Câmara Municipal de
Monção:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a dis-
cussão pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após
a publicação no Diário da República, relativo ao licenciamento da
operação de loteamento requerida por DUA � Construção Civil e
Obras Públicas, L.da, com sede no edifício Temporão, bloco 2, loja 4,
rés-do-chão, Estrada dos Arcos-Monção, que incide sobre um terre-
no sito no lugar de Menanços, freguesia de Mazedo, deste concelho,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Monção sob o
n.º 616/100294 e inscrito na matriz predial rústica sob os artigos 88 e
89, com a área de 11 181 m2. A operação de loteamento enquadra-
-se em área abrangida pelo Plano Director Municipal.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, na Secretaria da Divisão de
Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas
por escrito e com a identificação completa do seu subscritor em
folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifica-
dos, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), responsável pelo Departamento de
Gestão Urbanística, o subscrevi.

26 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Emílio
Pedreira Moreira. 3000074397

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de técnico de animação cultural de
2.ª classe.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Nelas de 13 de 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, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
de animação cultural de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico-pro-
fissional, desta Câmara Municipal.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo 238/
99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de
30 de Dezembro, 238/99, de 25 de Junho, e Lei n.º 44/98, de 11 de
Junho, e demais legislação aplicável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho do SEA-
LOT n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23,
de 27 de Janeiro de 1990.

5 � Local de trabalho � área do município de Nelas.
6 � Remuneração � a remuneração é a constante do anexo a

que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, escalão 1, índice 192 (595,83 euros), acrescida das
demais regalias sociais vigentes e aplicáveis aos funcionários da ad-
ministração local.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão os

referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
designadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias exigidas para o desempe-

nho;

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

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

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

7.2 � Requisitos especiais � são requisitos especiais de admis-
são, 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, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a posse de cur-
so tecnológico, curso das escolas profissionais, curso das escolas
especializadas de ensino artístico, curso que confira certificado de
qualificação profissional de nível III, definida pela Decisão n.º 85/
368/CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de Julho,
ou curso equiparado.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Nelas, Praça do Município, 3520 Nelas, solici-
tando admissão ao concurso e entregues pessoalmente na Secção de
Pessoal da Divisão Administrativa e Financeira, dentro das horas
normais de expediente, ou remetidas pelo correio, com aviso de
recepção, as quais serão consideradas dentro do prazo legal desde
que expedidas até ao termo fixado, dele devendo constar:

8.1 � Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade
e serviço de identificação que o emitiu, situação militar, residência,
código postal, telefone e número fiscal de contribuinte, etc.);

8.2 � Habilitações literárias e profissionais;
8.3 � Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando

o número e data do Diário da República onde vem anunciado, com
a menção do lugar a que se candidata;

8.4 � Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal e, neste caso, devidamente comprova-
das;

9 � É dispensada, com excepção do certificado de habilitações, a
apresentação dos documentos comprovativos de que o candidato
possui os requisitos gerais exigidos, desde que declare, no requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontra, relativamente às alíneas a), b), c),
d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Original do certificado de habilitações literárias ou fotocó-
pia autenticada do mesmo ou fotocópia simples quando
exibir o original, sob pena de exclusão;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de con-
tribuinte;

c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual conste
a experiência profissional que tem desenvolvido, referenci-
ando o período de tempo em que exerceu cada uma das
funções e quaisquer outros elementos que os candidatos
entendam dever apresentar por serem relevantes para apre-
ciação do seu mérito.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
através de prova de conhecimentos, avaliação curricular e entrevis-
ta profissional de selecção.

12.1 � A prova de conhecimentos (PC), destinada a avaliar o
nível de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos,
exigíveis para o exercício da categoria a que se candidatam, será
dividida em:

Prova de conhecimentos gerais (PCG);
Prova de conhecimentos específicos (PCE).

a) A prova de conhecimentos gerais (PCG) será escrita, classifi-
cada de 0 a 20 valores, terá a duração de uma hora e constará de
uma prova teórica, destinada a avaliar as aptidões dos candidatos
sobre animação a desenvolver pela autarquia, subordinada ao tema
que será dado a conhecer aos candidatos no momento da prova, em
que serão ponderados o conhecimento, a criatividade e iniciativa
demonstrada.
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b) A prova de conhecimentos específicos (PCE) será escrita e
classificada de 0 a 20 valores, terá a duração de duas horas e incidirá
sobre a legislação a seguir indicada:

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;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Código do Procedimento Administrativo.

A prova de conhecimentos será eliminatória de per si para os
candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, ob-
tida da média das provas a que se referem as anteriores alíneas a)
e b):

PC =
 PCG + PCE

2

11.2 � A avaliação curricular (AC) destinada a avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos, ponderando, de acordo com as exi-
gências da função, a formação e a experiência profissional para a
área do concurso.

11.3 � A entrevista profissional de selecção (EPS) visará ava-
liar, numa relação interpessoal de forma objectiva e sistemática,
as capacidades e aptidões dos candidatos face ao perfil e exigên-
cias da função, sendo ponderados os seguintes factores de apre-
ciação:

a) Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções
a desempenhar;

b) Motivação relacionada com o projecto de carreira profis-
sional e as expectativas em relação ao lugar a que concor-
re;

c) Relacionamento humano e capacidade de comunicação;
d) Conhecimentos profissionais e sentido de responsabili-

dade;
e) Experiência profissional.

12 � A classificação final � na classificação final adoptar-se-á
a escala de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos os candidatos
que obtenham classificação inferior a 10 valores, considerando-se
como tal, por arredondamento, as classificações inferiores a 9,5 va-
lores:

CF =
 PC + AC + EPS

3
em que:

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

13 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-
-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto � trinta e cinco horas sema-
nais.

14 � Afixação e publicitação das listas  � as listas de candidatos
e de classificação final serão publicitadas nos prazos estabelecidos
nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

15 � As provas do concurso serão realizadas em data, hora e local
a indicar oportunamente e comunicadas em tempo útil aos candida-
tos.

16 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves, vereador.
Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Odete de Sousa Pissarra, chefe de Divisão Ad-
ministrativa e Financeira.

Dr.ª Paula Celeste Lourenço Vitória, técnica superior de
biblioteca e documentação de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

José Carlos Pires Borges, chefe de Secção de Expediente.
Célia dos Anjos Pais Amaral Tavares, chefe de Secção de

Contabilidade, Aprovisionamento e Património.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia. 3000074323

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/102/2002

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 18 de Setembro de 2002, foi alterada a composição do júri do
concurso um lugar de técnico superior de 2.ª classe � relações pú-
blicas e internacionais ou equivalente, após estágio, pelo facto de
mudança do órgão autárquico, ficando como presidente do júri o
vereador em regime de permanência Dr. António Manuel da Costa
Alves Rosa e como presidente substituto o vereador em regime de
permanência professor Albino Valente Martins.

Mais se torna público que, por meu despacho de 30 de Setembro
de 2002, foi nomeada definitivamente Carla Donzília de Lima Go-
dinho, a candidata constante da lista de classificação final do con-
curso supra, afixada em 30 de Setembro de 2002.

A candidata dispõe de 20 dias, contados da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para tomar posse do respectivo
cargo. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

30 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 3000074332

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de
um lugar de técnico profissional principal (desenha-
dor).

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara datado de 17 de Setembro de 2002,
encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno geral de acesso para provimento de um lugar de técnico pro-
fissional principal (desenhador), sendo o vencimento corresponden-
te ao escalão 1, índice 230, da função pública (actualmente
713,76 euros).

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Funções a exercer � o conteúdo funcional do lugar a prover
é o previsto na Portaria n.º 351/87, de 29 de Abril.

4 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso e cessa
com o preenchimento da mesma.

5 � Local de trabalho � área do município de Paços de Ferreira.
6 � Serviço a que se destina a vaga � Departamento de Obras

Municipais, Infra-Estruturas e Ambiente.
7 � Métodos de selecção:
7.1 � Avaliação curricular � serão avaliadas as aptidões profis-

sionais dos candidatos para o exercício do cargo, através da ponde-
ração dos seguintes factores e com a aplicação da fórmula:

AC =
 HL + FP + EP + CS

4

Cada factor será valorizado de 0 a 20 valores:

a) HL = habilitações literárias, sendo ponderado o grau acadé-
mico ou a equiparação legalmente reconhecida;

b) FP = formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial com
as áreas funcionais do lugar posto a concurso;

c) EP = experiência profissional em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para a qual
o concurso é aberto bem como as outras capacitações ade-
quadas, com a avaliação da sua natureza e duração.

7.2 � Entrevista profissional de selecção � pretende-se, através
desta, avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sis-
temática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, defi-
nindo os seguintes parâmetros:

a) Presença ou forma de estar;
b) Cultura geral e experiência profissional;
c) Motivação e interesse;
d) Sentido de responsabilidade.
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Cada parâmetro será valorado da seguinte maneira:

Muito bom � 17 a 20 valores;
Bom � 14 a 16 valores;
Suficiente � 10 a 13 valores;
Insuficiente � 0 a 9 valores.

A entrevista profissional de selecção será valorada através da
seguinte fórmula:

Entrevista profissional de selecção = presença ou forma de es-
tar + Cultura geral e experiência profissional + Motivação e
interesse + Sentido de responsabilidade : 4

Duração da entrevista � máximo de quinze minutos.
7.3 � Os critérios de classificação final (será de 0 a 20 valores e

resulta da média aritmética simples dos métodos de selecção).
Os critérios de selecção de apreciação e ponderação da entrevista

profissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

8 � A este concurso poderão candidatar-se todos os indivíduos
que satisfaçam os requisitos exigidos pelo artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Requisitos especiais � requisitos mencionados no n.º 1 do
artigo 6.º, alínea c), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

10 � Formalização de candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paços de
Ferreira, com o código postal 4590-527, e entregue na Secção de
Expediente e Serviços Gerais, ou enviado pelo correio, registado e
com aviso de recepção, expedido até ao último dia do prazo referi-
do no presente aviso, com a exibição do bilhete de identidade, do
qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e arquivo de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, situação militar, re-
sidência e código postal, telefone) e ainda se possui os re-
quisitos gerais de admissão a concurso;

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Caso o candidato deseje especificar no requerimento quais-

quer circunstâncias que considere susceptíveis de influir na
apreciação do seu mérito, deverá apresentar documentos
comprovativos, sob pena de essas circunstâncias não serem
consideradas;

d) Lugar a que se candidata, com referência expressa ao Diá-
rio da República onde consta a publicação do presente
aviso;

e) Identificação da categoria que o funcionário detém, serviço
a que pertence, natureza e tempo de serviço na carreira e
na categoria;

f) Classificação de serviço nos últimos três anos.

10.2 � Outros documentos � o requerimento de admissão a
concurso deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo, devidamente autenticado;

b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e número de
contribuinte;

c) Fotocópia das fichas de notação dos últimos três anos, au-
tenticadas pelo dirigente máximo do organismo;

d) Curriculum vitae, devidamente comprovado e assinado pelo
candidato.

11 � Dispensa de documentos � os documentos comprovativos
dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser inicialmente
dispensados, devendo os candidatos declarar no respectivo requeri-
mento de admissão, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
um daqueles requisitos, assinando.

12 � Os candidatos que pertençam ao quadro desta Câmara Mu-
nicipal são dispensados da apresentação dos documentos que já exis-
tem nos respectivos processos individuais.

13 � Publicação das listas � as listas de candidatos admitidos e
excluídos e a lista de classificação final serão tornadas públicas nos
termos dos artigos 33.º, 34.º, 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de

Julho, sendo afixadas, quando for o caso, no edifício dos Paços do
Concelho.

14 � O júri do concurso será constituído pelos seguintes elemen-
tos:

Presidente � vereador Dr. Manuel Eugénio Pinheiro Martins
Coelho, que será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
arquitecto José Paulo Teixeira Goulart Bettencourt.

Vogais efectivos:

Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
arquitecto José Paulo Teixeira Goulart Bettencourt, e a
técnica superior Dr.ª Maria Teresa Leão Cardoso de
Barros Oliveira.

Vogais suplentes:

Chefe de Divisão de Gestão Administrativa, Dr. José Ma-
nuel Ribeiro Leão, e o chefe de Divisão de Contencioso
e Assessoria Jurídica, Dr. António Daniel Pinto Cerqueira.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entida-
de empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no senti-
do de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

24 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Arménio
da Assunção Pereira. 3000074263

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Aviso

Nomeação � comissão de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 8 de Agosto do ano corrente, nomeei, nos termos do n.º 3
do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
em regime de substituição, no cargo de director do Departamento
de Gestão Urbanística, o técnico superior � engenheiro civil Al-
fredo José Teixeira, no cargo de chefe da Divisão de Obras Parti-
culares e de Operações de Loteamento, a técnica superior � enge-
nheira civil Ana Cristina Malheiro Pacheco Caria de Meireles, e
no cargo de chefe da Divisão de Gestão, Planeamento e Desenvol-
vimento Urbanístico, o técnico superior � arquitecto José Ma-
nuel Loureiro de Melo, produzindo efeitos reportados a 8 de
Agosto de 2002.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

29 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Alberto Fer-
nando Silva Santos. 3000074369

Aviso

Loteamento urbano com obras de urbanização

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro,
torna-se público que a Câmara Municipal de Penafiel emitiu, em
3 de Setembro do ano corrente, o alvará de loteamento n.º 7/2002,
em nome de Geogranitos � Pedreiras de Amarante, L.da, com sede
no lugar de Várzea, Abodela, concelho de Amarante, através do
qual é licenciado o loteamento e as respectivas obras de urbaniza-
ção que incidem sobre o prédio sito no lugar do Assento, freguesia
de Cabeça Santa, concelho de Penafiel, descrito na Conservatória
do Registo Predial sob os n.os 972, 970, 969 e 968, inscrito na
matriz rústica sob os n.os 773, 771, 770 e 769. A área do prédio a
lotear: 36 200 m2; área total de construção: 13 579 m2; volume
total de construção: 40 737 m2, número de lotes 28 com a área de
345 m2 a 741 m2, com a cércea de cave facultativa mais dois pi-
sos, destinados a 28 fogos, área de cedência para domínio público
municipal 8131,50 m2, destinados a arruamentos, passeios, pavi-
mentação, estacionamento, abastecimento de água, águas residu-
ais e pluviais, segurança contra incêndios, infra-estruturas eléc-
tricas e telefónicas, rede de gás, construção de uma mini-ETAR,
implantação do PT, área destinada a zona verde pública. Área da
parcela restante: 11 985,50 m2.

26 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Alberto
Fernando Silva Santos. 3000074401



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 523

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL

Aviso

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 30 de Setembro de 2002, se procedeu à
nomeação para três lugares de assistente administrativo especialista
as funcionárias Amélia Maria Coelho Desterro, Ana Paula Mendes
Vicente Melo e Maria Esmeralda Gaspar Pires, conforme consta da
lista da classificação final que foi publicada por aviso de 24 de Se-
tembro de 2002.

As candidatas nomeadas 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.)

30 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António Luís
Monteiro Ruas. 3000074321

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de uma vaga de fiscal municipal especialista

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de 6 de Setembro de 2002, se
encontra aberto concurso interno de acesso geral, nos termos pre-
vistos na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, para pro-
vimento de uma vaga de fiscal municipal especialista, da carreira de
fiscal municipal, do grupo de pessoal técnico-profissional, perten-
cente ao quadro de pessoal desta autarquia, remunerado de acordo
com a aplicação do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro.

3 � O concurso é de provimento e válido para a vaga posta a
concurso.

4 � Podem concorrer os indivíduos que, até ao termo do prazo
fixado para a apresentação das candidaturas, reúnam os seguintes
requisitos:

4.1 � Gerais � os constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

4.2 � Especiais � os constantes na alínea a) do n.º 1 do arti-
go 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � o constante na alínea a) do n.º 3 do
Despacho n.º 20/SEALOT/94, de 22 de Abril, e publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 110, de 12 de Maio de 1994.

6 � Local de trabalho e condições de trabalho � o local de tra-
balho situa-se na área do concelho de Ponte da Barca, e as condi-
ções de trabalho são as genericamente vigentes na administração
local.

7 � Métodos de selecção � o processo de selecção desenvolver-
-se-á em três fases:

7.1 � Prova de conhecimentos, avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho. Cada um dos métodos de selecção será
avaliado na escala de 0 a 20 valores, resultando a classificação final
da média ponderada da prova de conhecimentos, da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, de acordo com a se-
guinte fórmula:

CF =
 (PC × 2) + (AC × 1,2) + (E × 1)

4,2
em que:

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

7.1.1 � A prova de conhecimentos terá a duração máxima de
duas horas, será pontuada numa escala de 0 a 20 valores e versará
matéria constante na seguinte legislação:

Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas;
Regime de Realização das Despesas de Bens e Serviços Públicos

com Locação e Aquisição, bem como da contratação pública

relativa à Locação e Aquisição de Bens Móveis e de Servi-
ços;

Constituição da República Portuguesa;
Carta Deontológica do Serviço Público;
Código do Procedimento Administrativo;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Central, Regional e Local;
Regime de Férias, Faltas e Licenças;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento,

dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias;
Regulamento de Venda Ambulante;
Código de Posturas;
Regulamento Municipal de Edificações e Construções; e
Regulamento Municipal de Espectáculos e Divertimentos.

7.1.2 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da
função, as habilitações literárias, a experiência e qualificações pro-
fissionais, com base na seguinte fórmula:

AC =
 (HL × 2) + (EP × 3,5) + (FP × 2,5) + (CS × 2)

10
em que:

HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional complementar;
CS = classificação de serviço.

As designações HL, EP, FP, e CS constituem factores de ponde-
ração de avaliação curricular, seguindo-se para a valoração dos di-
versos elementos os seguintes critérios:

a) Para o factor habilitações literárias (HL):

Inferior ao 9.º ano de escolaridade � 12 valores;
9.º ano de escolaridade ou equivalente � 16 valores;
Superior ao 9.º ano de escolaridade � 20 valores;

b) Para o factor da experiência profissional (EP) atender-se-á
à seguinte fórmula:

EP =
 A + B

2

na qual se relevam como factores de ponderação:

A = os anos de serviço prestados na categoria e na fun-
ção pública valorados do seguinte modo:

A =
 A1 + A2

2

em que A1 é a antiguidade na actual categoria pon-
tuada da seguinte forma:

Antiguidade igual ou inferior a 3 anos � 12 va-
lores;

Antiguidade superior a 3 anos � 12 valores
mais 1 valor por cada ano além dos 3, até
ao limite de 20 valores;

e por seu lado A2 se traduz na antiguidade na fun-
ção pública valorada do modo seguinte:

Antiguidade igual ou inferior a 9 anos � 10 va-
lores;

Antiguidade superior a 9 anos � 10 valores
mais 1 valor por cada 3 anos para além
dos 9 anos iniciais, até ao limite de 20 va-
lores;

 A contagem será efectuada por anos completos;

B = participação em trabalhos ou estudos específicos
que se destacam pela sua complexidade, valorado
do seguinte modo:

Inexistência de qualquer trabalho ou estudo es-
pecífico � 10 valores;

Participação em alguns trabalhos ou estudos
específicos � 1 valor, por cada trabalho
ou estudo até ao limite máximo de 20 va-
lores;

c) Para o factor de formação profissional complementar (FP),
considerar-se-ão as acções de formação, com limite de
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20 valores, sendo garantida a menção mínima de 10 valo-
res:

Acções de formação inferiores a 30 horas � 2 valores
cada;

Acções de formação de duração igual ou superior a
30 horas e inferior a duas semanas � 3 valores cada;

Acções de formação de duração igual ou superior a duas
semanas e até três semanas � 4 valores cada;

Acções de formação de duração superior a três semanas
e inferior a um mês � 5 valores cada;

Acções de formação de duração igual a um mês � 6 va-
lores cada;

Acções de formação de duração superior a um mês �
7 valores cada;

d)  Para o factor de classificação de serviço (CS) serão consi-
deradas as médias quantitativas, referentes aos três últimos
anos, multiplicadas por 2.

7.1.3 � A entrevista profissional de selecção destina-se a ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos e será pontuada
na seguinte escala, tendo em consideração a experiência profissio-
nal, a capacidade de relacionamento e organização, a motivação e
sentido de responsabilidade, a objectividade, a qualificação e perfil
para o cargo, o espírito de iniciativa, a expressão e fluência verbais
e o dinamismo para o desempenho da função:

Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável � 10 a 12 valores;
Favorável com reservas � 8 a 9 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

7.2 � A data, o local e horário para a realização da prova de
conhecimentos e da entrevista profissional de selecção será comu-
nicado aos candidatos nos termos previstos no artigo 35.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Constituição do júri do concurso:

Presidente � Armindo José Sousa Silva, vice-presidente e ve-
reador em regime de permanência.

Vogais efectivos:

Engenheiro Avelino Pereira de Abreu, chefe da Divisão de
Infra-Estruturas Viárias.

Dr. Alípio Gonçalves de Matos, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Dr. Augusto Manuel dos Reis Marinho, vereador em re-
gime de permanência.

Engenheiro António Manuel de Amorim Cerqueira, chefe
da Divisão de Planeamento e Urbanismo.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo, engenheiro Avelino Pereira de Abreu.

9 � Formalização da candidatura � a candidatura deverá ser for-
malizada em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Ponte da Barca, podendo ser entregue pessoalmente ou reme-
tido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo,
para a Câmara Municipal de Ponte da Barca, Rua do Conselheiro
Rocha Peixoto, 4980-626 Ponte da Barca, devendo constar os se-
guintes elementos:

9.1 � Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
nacionalidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, residência,
profissão, habilitações literárias, número, data e serviço de identifi-
cação do bilhete de identidade e o número fiscal de contribuinte).

9.2 � Identificação do concurso a que se candidata.
9.3 � O requerimento de admissão a concurso deverá, sob pena

de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Documentos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 4.
É dispensável a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais para admissão a concurso, se o
candidato declarar no próprio requerimento, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontra relativamente a cada um dos
requisitos gerais de admissão. Os funcionários pertencentes
ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponte da
Barca estão dispensados de apresentação dos documentos

comprovativos dos requisitos que constem do respectivo
processo individual;

b) Documento, autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações académicas que possui ou fotocópia conferida
pelo serviço onde é entregue a candidatura.

c) Curriculum vitae pormenorizado, datado e assinado pelo
candidato, do qual deve constar a identificação pessoal,
habilitações literárias, formação profissional e experiência
profissional (funções exercidas em serviços, empresas ou
organismos, com indicação das respectivas datas e quais-
quer outras circunstâncias que possam influir no mérito do
concorrente ou constituir motivo de preferência legal, as
quais só serão tidas em consideração pelo júri quando devi-
damente comprovadas).

10 � Os candidatos, para além do requerimento a solicitar a ad-
missão a concurso, poderão, ainda, apresentar declarações em que
especifiquem quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na
apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal, as quais só poderão ser tidas em consideração se devidamente
comprovadas.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

13 � A relação de candidatos admitidos será afixada no placard
da Secção de Pessoal da Câmara Municipal, de acordo com o defini-
do no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o defi-
nido no n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

A lista de classificação final será notificada aos candidatos de acordo
com o definido no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

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.

6 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Cabral de Oliveira. 3000074402

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso

Concurso externo de ingresso

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de oportunidade entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
30 de Setembro do corrente ano, se encontra aberto concurso ex-
terno de ingresso para provimento de um lugar de motorista de
ligeiros, remunerado pelo índice 137 da escala indiciária para as car-
reiras do regime geral da função pública, actualmente no valor de
425,15 euros.

1 � O prazo de abertura de concurso e de apresentação de candi-
daturas será de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte da
publicação do presente aviso no Diário da República.

2 � Validade do concurso � o concurso é válido unicamente para
as vagas indicadas, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � situa-se no edifício dos Paços do Con-
celho.

4 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, n.os 2 e 3, artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 23/2002, de 1 de Fevereiro, e demais legislação
aplicável.

4.1 � No caso de um candidato com deficiência, o mesmo terá
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre
qualquer outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

5 � Descrição das funções correspondentes aos lugares a prover �
as constantes do Despacho do SEALOT n.º 38/88, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 525

6 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � a este concurso poderão candidatar-se

todos os indivíduos vinculados ou não à função pública que satisfa-
çam, cumulativamente, os seguintes requisitos gerais constantes no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Terem nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptua-
dos por lei especial ou convenção internacional;

b) Terem 18 anos completos;
c) Possuírem as habilitações literárias e ou profissionais legal-

mente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Terem cumprido os deveres militares ou serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou

interditos para o exercício de funções a que se candidataram;
f) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensá-

veis ao exercício da função e terem cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais de admissão � possuir a escolaridade
obrigatória (4.ª classe para os candidatos nascidos até 1966, para os
nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 é exigido o 6.º ano de es-
colaridade e para os nascidos a partir de 1981 o 9.º ano de escolari-
dade).

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento elaborado nos termos gerais e dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Porto de Mós, conjuntamente com os do-
cumentos que as devam instruir e entregues pessoalmente nesta au-
tarquia ou remetidos pelo correio, com aviso de recepção, expedido
até ao termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, para a
Câmara Municipal de Porto de Mós, Praça da República, 2480 Por-
to de Mós.

7.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, situação militar, se for caso
disso, número fiscal de contribuinte, residência, código pos-
tal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com men-

ção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como o Diá-
rio da República, em que se encontra publicado o presente
aviso;

e) Outros elementos que o candidato repute de influírem na
apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal.

8 � É dispensada a apresentação da documentação respeitante
aos requisitos a que se refere o n.º 6.1, salvo se os candidatos decla-
rarem no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um desses requisitos gerais e especiais.

8.1 � Sob pena de exclusão, os requerimentos de admissão deve-
rão ser acompanhados dos seguintes documentos:

Certificado comprovativo das habilitações literárias e ou pro-
fissionais;

Fotocópia do bilhete de identidade;
Fotocópia do número de contribuinte.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da do-
cumentação comprovativa das suas declarações.

9.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

10 � A selecção dos concorrentes será feita mediante a aplica-
ção dos seguintes métodos:

a) Prova prática de conhecimentos (PPC) � que consistirá na
condução de uma viatura ligeira, transportando pessoas e
bens, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e dos
bens;

b) Entrevista profissional de selecção (EPS) � terá em vista
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e funções dos candi-
datos, sendo a classificação de 0 a 20 valores, ponderando
os seguintes parâmetros:

a) Cultura geral;
b) Formação profissional;

c) Capacidade de relacionamento e sentido de respon-
sabilidade;

d) Experiência profissional;
e) Motivação e interesse pelo lugar.

Cada factor é valorado de 1 a 5, num total de 20 valores, sendo a
classificação da entrevista o resultado da aplicação da seguinte fór-
mula:

EPS = A + B + C + D + E

11 � Classificação final (CF) � para a elaboração da lista clas-
sificativa será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação
final dos candidatos resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (1 × PPC) + (1 × EPS)

2
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática conhecimentos;
EPS = entrevista profissional selecção.

12 � Os interessados, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do
Decreto- Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, têm acesso às actas e ou-
tros documentos em que assentam as deliberações do júri desde que
o solicitem.

13 � As listas de candidatos e de classificação final serão publi-
cados no Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos
for igual ou superior a 100, se o número for inferior a 100 serão as
referidas listas afixadas no edifício dos Paços do Município e serão
os candidatos notificados através de ofício registado com aviso de
recepção.

14 � Composição do júri:

Presidente � João Salgueiro, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Dr. José Oliveira Ferreira, director de Departamento de
Administração Geral, que também substitui o presidente
nas suas faltas e impedimentos e Armando António
Cordeiro, encarregado.

Vogais suplentes:

José Eduardo Vieira dos Santos, chefe de Secção de Expe-
diente, Arquivo e Documentação, e Maria Cidália Lo-
pes Subtil Castelo Branco Crachat, chefe de Secção de
Pessoal.

1 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 1000145173

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Alvará de loteamento n.º 15/2002

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Novembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público que a
Câmara Municipal de Sesimbra emitiu, em 22 do mês de Agosto cor-
rente, o alvará de loteamento n.º 15/2002, em nome de
ZENIPROM � Sociedade de Promoção Imobiliária, L.da, contribu-
inte n.º 5062085058, através do qual é licenciado o loteamento do
prédio sito em Fonte Nova ou Ribeiro de Telheiros, denominado
«Casal do Martelo», freguesia de Sesimbra (Santiago), concelho de
Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra
sob o n.º 01095 da freguesia de Santiago e omisso na matriz mas
participado na Repartição de Finanças de Sesimbra para inscrição.

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

Área do prédio a lotear � 700 m2;
Área total de construção � 560 m2;
Área total dos lotes � 611 m2;
Número de lotes � 4, com as áreas de 142 m2 a 166 m2;
Número máximo de pisos � 2 pisos mais cave;
Número de fogos total � 4 fogos;
Área de cedência para o domínio público � 89 m2;
Finalidade � faixa de rodagem, estacionamento e passeios, de

acordo com a planta arquivada nos serviços da Câmara Mu-
nicipal.
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Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de
12 semanas.

23 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 1000145136

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 84/DRH/2002

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-
-presidente da Câmara datado de 10 de Setembro de 2002, foi re-
classificada profissionalmente a funcionária Justina Paula Barroso
Duarte Carrasquinho, auxiliar administrativo do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, para a categoria e carreira de assistente
administrativo, nos termos estabelecidos nas alíneas d) e e) do arti-
go 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que aplicou
às autarquias locais o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

A nomeação é definitiva, de acordo com o n.º 2 do artigo 5.º das
referidas disposições legais, pelo que a funcionária a deverá aceitar
no prazo de 20 dias a contar da data de publicação deste aviso no
Diário da República.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com
o n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

10 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Paulo Barbosa Moreira de Sousa. 1000145144

Aviso n.º 85/DRH/2002

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-
-presidente da Câmara datado de 10 de Setembro de 2002, foi re-
classificada profissionalmente a funcionária Maria Zulmira da Silva
Gonçalves Coelho, telefonista do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal, para a categoria e carreira de assistente administrativo,
nos termos estabelecidos na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que aplicou às autarquias locais o
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

A nomeação é feita em regime de comissão de serviço extraordi-
nária, por um período de seis meses, de acordo com o estabelecido
na alínea b), n.º 1, do artigo 5.º das referidas disposições legais, pelo
que a funcionária a deverá aceitar no prazo de 20 dias a contar da
data de publicação deste aviso no Diário da República.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com
o n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

10 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Paulo Barbosa Moreira de Sousa. 1000145128

Aviso n.º 90/DRH-2002

Nomeação em regime de comissão de serviço
de cargo dirigente

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da competên-
cia 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, e de harmonia com a alínea b) do n.º 1.1
do despacho de delegação de competências proferido pela presidente
da Câmara em 10 de Janeiro de 2002, nomeei, nos termos do previs-
to na alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, em conjugação com o n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, em regime de substituição por seis meses, com
efeitos de 16 de Setembro de 2002, o seguinte chefe de divisão:

João Manuel Mendonça Cavaco Matias, chefe da Divisão de
Gestão Urbanística.

19 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Paulo Barbosa Moreira de Sousa. 1000145140

Aviso n.º 91/DRH-2002

Contrato administrativo de provimento para estágios
nos termos do n.º 5 do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-
-presidente da Câmara Municipal de Silves datado de 19 de Setem-

bro de 2002, foi admitido por contrato administrativo de provimento
e urgente conveniência de serviço (precedido de concurso externo
publicitado no Diário da República, 3.ª série, n.º 107, de 9 de Maio
de 2002) nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
Julho, o estagiário do grupo de pessoal técnico superior na área de
educação e intervenção comunitária, Jorge Alexandre Ponciano da
Cruz, com início no dia 1 de Outubro de 2002.

O estágio, com carácter probatório, terá a duração de um ano e
regular-se-á pelos princípios fixados no n.º 3 do artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

Findo este período e se obtiver classificação não inferior a Bom
(14 valores), ingressará a título definitivo na categoria de técnico
superior de 2.ª classe.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado 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, alterado
pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.

23 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Paulo Barbosa Moreira de Sousa. 1000145141

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 30 de Setembro de 2002,
se procedeu à reclassificação profissional, nos termos das alíneas d)
e e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, da
funcionária Maria Angelina Simões Martins Roupar, auxiliar admi-
nistrativa, escalão 1, índice 123, para a categoria de assistente ad-
ministrativa, escalão 1, índice 192.

1 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso. 3000074406

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Vagos datado do dia 12 de Julho
de 2002, foi celebrado contrato de prestações de serviços, em re-
gime de avença, pelo período de 12 meses, podendo ser renovável
por iguais períodos, com Manuel Alberto Albuquerque Tavares, para
o exercício de serviços no campo de assessoria técnica na área de
arquitectura, com início no dia 22 de Julho de 2002.

5 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel
Rocha da Cruz. 3000074326

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 23 de Setembro de
2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a
partir do dia seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da
República, concurso interno geral de acesso para provimento de
três operários altamente qualificados � operários principais (ope-
radores de estações elevatórias, de tratamento ou depuradoras), nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas acima
referidas e cessa com o preenchimento das mesmas.

Conteúdo funcional � o constante do anexo ao Decreto-Lei
n.º 84/2002, de 5 de Abril.

Local de trabalho � município de Vale de Cambra.
Vencimento � o constante do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de

Dezembro, conjugado com o disposto do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

A este concurso só poderão ser admitidos os candidatos que reú-
nam cumulativamente, até ao termo do prazo de apresentação de
candidaturas, os seguintes requisitos: 

Ser operador de estações elevatórias com pelo menos seis anos
na categoria e classificação de serviço não inferior a Bom.
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Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser for-
malizadas mediante requerimento, de modelo tipo, fornecido pela
Repartição de Recursos Humanos desta Câmara Municipal.

Juntamente com os requerimentos de admissão os candidatos de-
verão apresentar:

a) Declaração, passada e autenticada pelo dirigente do servi-
ço, a qual especificará detalhadamente o conjunto das tare-
fas e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho que
ocupa;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias e
profissionais;

c) Documentos comprovativos das classificações de serviço dos
últimos seis anos.

Os candidatos que sejam funcionários desta Câmara Municipal fi-
cam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem dos respectivos processos individuais.

As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos, que terá

a duração provável de trinta minutos, e entrevista profissional de
selecção.

A prova prática de conhecimentos versará sobre o conteúdo fun-
cional.

Entrevista profissional de selecção � cada factor de apreciação
integrante da entrevista profissional de selecção será pontuado de
0 a 20 pontos, após o que se procederá ao cálculo da sua média arit-
mética, que constituirá a pontuação final da mesma entrevista, con-
forme ficha auxiliar a elaborar pelo júri.

Serão apreciados os seguintes factores:

a) Experiência profissional;
b) Motivação e interesse pelo lugar;
c) Iniciativa e expediente,

ponderados do seguinte modo:

Favorável preferencialmente � 18 a 20 pontos;
Bastante favorável � 14 a 17 pontos;
Favorável � 10 a 13 pontos;
Favorável com reservas � 5 a 9 pontos;
Não favorável � 0 a 4 pontos.

Classificação final � a classificação final das provas resulta da
aplicação dos métodos de selecção, expressa de 0 a 20 valores, efec-
tuada através da seguinte fórmula:

CF = (6 × PPC + 4 × EPS)/10
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão afi-
xadas na Repartição de Recursos Humanos.

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente do júri � engenheiro Manuel Tavares Marques, chefe
da Divisão de Serviços Urbanos e Obras Municipais.

Vogais efectivos:

Engenheiro Horácio Augusto Lima Figueiredo, enge-
nheiro civil assessor, que substituirá o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos, e engenheiro
Pedro Manuel Almeida Valente, engenheiro do ambi-
ente de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheiro Paulo Jorge Sá Reis, engenheiro civil de
1.ª classe, e Amélia de Matos Tavares Gomes, chefe da
DAF, em regime de substituição.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente um política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

23 de Setembro de 2002. � O Vereador, António Alberto Almeida
de Matos Gomes. 3000074331

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Segunda alteração ao alvará de licença do loteamento
n.º 458/81, de 3 de Setembro de 1981

Discussão pública

O Dr. Marco António Ribeiro dos Santos Costa, vice-presidente da
Câmara Municipal de Valongo:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º, conjugado
com o artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, e por força do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, e em conformidade com o despacho datado de 27 de Se-
tembro de 2002, está aberto o período de discussão pública da alte-
ração à licença do alvará de loteamento n.º 458/81, em nome de
Maria Luísa Figueira de Castro Neves Cruz e outro, datado de 3 de
Setembro de 1981, aprovado por deliberação da Câmara Municipal
de 2 de Junho de 1981 e aditado por deliberação de 28 de Setembro
1983, e cujo processo se encontra disponível, para consulta, na Sec-
ção de Apoio Administrativo ao Departamento de Serviços de Ur-
banismo (SAA/DSUB) desta Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 às 16 horas, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas
ao presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão
pública.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso, que
irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e regional
e afixado nos lugares de estilo.

23 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Marco
António Costa. 1000145163

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de encarregado do grupo de pessoal
operário.

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-
nistração, em reunião realizada em 10 de Setembro do corrente,
deliberou nomear na categoria de encarregado do grupo de pessoal
operário o candidato Serafim António Ferreira da Rocha Gonçalves.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

23 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Marco António Ribeiro Santos Costa. 3000074121

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 23 de
Setembro de 2002, nomeei definitivamente, após nomeação em
comissão de serviço extraordinária, nos termos da alínea b) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 19 de Setembro,
o funcionário Nuno Miguel Ferreira Rodrigues na categoria de topó-
grafo de 2.ª classe, com efeitos a partir de 25 de Setembro de 2002,
efectuando-se a remuneração pelo escalão 1, índice 192.

25 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Marco
António Ribeiro Santos Costa. 3000074125

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de
um lugar de técnico profissional de electricidade de
2.ª classe.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
de 5 de Agosto de 2002 do presidente da Câmara, foi autorizada a
abertura de concurso externo de ingresso para admissão de um esta-
giário para provimento de um lugar de técnico profissional de elec-
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tricidade de 2.ª classe, do quadro de pessoal técnico-profissional desta
Câmara, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

3 � O concurso é válido unicamente para o lugar posto a con-
curso.

4 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � vereador Dr. Luís António Lourenço.
Vogais efectivos:

Director do Departamento de Obras Municipais e Trans-
portes, engenheiro Valdemar Magalhães de Sousa, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Chefe de divisão de Obras Municipais, engenheiro Manuel
José Silva Álvares da Cunha.

Vogais suplentes:

Técnica superior de psicologia de 2.ª classe Dr.ª Elsa
Benvinda da Silva Coutinho Brás.

Engenheiro técnico electrotécnico principal Manuel Silva
Rodrigues da Costa.

5 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar pelo can-
didato a admitir constarão no apoio directo ao engenheiro electro-
técnico, fiscalizando os serviços prestados ao município na área dos
equipamentos e infra-estruturas eléctricas; superintender o sistema
eléctrico telefónico e rádios móveis existentes nas instalações mu-
nicipais � escolas, lavadouros e outros edifícios camarários �, bem
como a iluminação pública, e prestar apoio na gestão das obras le-
vadas a cargo por administração directa.

6 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

6.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão os
referidos 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 exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir o 12.º ano de escolaridade;
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 � adequado curso tecnológico, curso
das escolas profissionais, curso das escolas especializadas de ensino
artístico, curso que confira certificado de qualificação profissional
de nível III, definido pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das
Comunidades Europeias, de 16 de Julho de 1985, ou curso equipara-
do, todos na área de electricidade.

7 � Formalização de candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Valongo, podendo ser entregue pessoalmente ou reme-
tido pelo correio, com aviso de recepção, até ao prazo fixado para
apresentação de candidaturas, para a Câmara Municipal de Valongo,
Avenida de 5 de Outubro, 160, 4440-503 Valongo.

7.1 � Dos requerimentos deverão constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, número de
contribuinte, naturalidade, nacionalidade, filiação, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e res-
pectivo arquivo de identificação, residência, código postal
e número de telefone);

b) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal.

7.2 � Juntamente com os requerimentos de admissão, os candi-
datos deverão apresentar fotocópias dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais referidos no n.º 6.1, os quais poderão ser
dispensados para admissão ao concurso, com excepção do certifica-
do de habilitações, se o candidato declarar no próprio documento,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação preci-

sa em que se encontra relativamente a cada um dos requisitos gerais
de admissão e currículo.

7.3 � É obrigatória a junção de fotocópias do certificado de ha-
bilitações.

7.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são

os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Prova de conhecimentos;
c) Entrevista profissional de selecção.

Para efeitos de classificação final dos candidatos, o júri adoptará
a seguinte fórmula:

CF =
 7AC + 7PC + 6EPS

20

em que:

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

A avaliação curricular será efectuada mediante a titularidade do
curso (curso tecnológico ou curso de escolas profissionais), da for-
mação profissional e experiência profissional com a aplicação da
seguinte fórmula:

AC =
 TC + 2FP + 4EP

7

em que:

AC = avaliação curricular;
TC = titularidade do curso;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

Na titularidade do curso será valorada a nota final obtida.
Na formação profissional (FP) serão valoradas as acções de for-

mação directa e indirectamente relacionadas com as áreas funcio-
nais de carreira, de acordo com os seguintes critérios:

Sem qualquer formação � 10 valores;
Por cada dia de acção de formação directamente relacionada

com a área funcional serão atribuídos mais 0,5 pontos, até
um total de 8 pontos;

Por cada dia de acção de formação indirectamente relacionada
com a área funcional serão atribuídos mais 0,2 pontos, até
um total de 2 pontos.

Na experiência profissional (EP) serão valoradas a experiência
em tempo de serviço (TS), a experiência na fiscalização (EF) de
obras públicas e de administração directa, de acordo com os seguin-
tes critérios:

TS = 2,5 pontos por cada seis meses (até 10 pontos);
EF = 10 pontos.

A prova de conhecimentos (PC) será uma prova escrita, com uma
valoração e com a duração máxima de uma hora e quinze minutos e
versará questões técnicas, designadamente normas específicas, regu-
lamentação em vigor, documentação e simbologias técnicas, medi-
ções e orçamentos.

Na entrevista profissional de selecção (EPS) serão avaliadas,
nomeadamente, as aptidões profissionais e pessoais para o cargo a
desempenhar, nomeadamente a motivação, as aptidões para o car-
go, a fluência verbal e capacidade de expressão, bem como a quali-
dade da experiência profissional e da formação profissional.

A classificação final será estabelecida na escala de 0 a 20 valores.
O sistema de classificação constará das actas da reunião do júri do

concurso que serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
9 � Local de trabalho � área do município de Valongo, em re-

gime de 35 horas semanais.
10 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de

Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 17 de Outubro, e Código do Pro-
cedimento Administrativo.

11 � A relação dos candidatos ao concurso e a lista de classifica-
ção final serão afixadas nas instalações dos Serviços Municipais, na
Avenida de 5 de Outubro, 160, em Valongo, e terão o procedimento
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previsto nos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

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

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro, em conjugação com o n.º 3 do artigo 3.º, o candida-
to com deficiência, com um grau de incapacidade ou deficiência igual
ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade de classificação, a
qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

26 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Marco
António Ribeiro Santos Costa. 3000074116

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso de anulação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de
10 de Setembro do corrente ano do presidente da Câmara Munici-
pal, e nos termos do artigo 138.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, determina-se a revogação, com eficácia anulatória
subsequente, dos despachos de 6 e de 22 de Fevereiro de 2002, que
determinaram a abertura dos concursos externos de ingresso para
provimento de um lugar de técnico superior de polícia municipal
estagiário e dois lugares de técnico superior jurista de 2.ª classe
(estagiário), dada a inoportunidade no prosseguimento dos mesmos,
em virtude de a autarquia ter encetado processo de reorganização
de serviços, por forma a conseguir maior racionalidade funcional e
de pessoal.

16 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Paulo Oliveira. 1000145177

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso de nomeação n.º 15/02 

Concurso interno de acesso para um lugar de técnico
profissional de biblioteca e documentação especialista

Torna-se público que, por despacho do vereador Dr. Jorge
Nelson Henriques Queiroz de 5 de Setembro de 2002, no uso das
competências que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de téc-
nico profissional de biblioteca e documentação especialista José
Manuel da Silva Rocha, único candidato classificado no concurso
supramencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

16 de Setembro de 2002. � O Director Municipal de Administra-
ção Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000074267

Aviso de nomeação n.º 19/02 

Concurso interno de acesso para um lugar
de engenheiro civil principal

Torna-se público que, por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz de 5 de Setembro de 2002, no uso das competên-
cias que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de engenheira civil
principal Ilda Maria de Sousa Henriques, única candidata classificada
no concurso supramencionado.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

16 de Setembro de 2002. � O Director Municipal de Administra-
ção Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000074274

Aviso de nomeação n.º 25/02

Concurso interno de acesso para dois lugares
de asfaltador principal

Torna-se público que, por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz de 5 de Setembro de 2002, no uso das competên-

cias que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de asfaltador princi-
pal Fernando Jorge Seabra Cardoso e João Joaquim Teixeira Silva,
classificados em 1.º e 2.º lugares, respectivamente, no concurso su-
pramencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

16 de Setembro de 2002. � O Director Municipal de Administra-
ção Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000074269

Aviso de nomeação n.º 26/02

Concurso interno de acesso para oito lugares de opera-
dor de estações elevatórias de tratamento ou depura-
doras principal.

Torna-se público que, por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz de 16 de Setembro de 2002, no uso das compe-
tências que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de operador de
estações elevatórias de tratamento ou depuradoras principal Helder
Pacheco Pereira, Manuel Rei de Castro, António dos Santos Reis,
Manuel Soares Guimarães, Joaquim Guedes Oliveira Santos, Carlos
Alberto Azevedo da Rocha e António Freitas da Silva, classificados
em 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º lugares, respectivamente, no con-
curso supramencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

16 de Setembro de 2002. � O Director Municipal de Administra-
ção Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000074264

Aviso

Nomeação em comissão de serviço

Torna-se público que, por despacho do presidente desta Câmara
Municipal de 16 de Setembro de 2002, é nomeada, por urgente con-
veniência de serviço, com efeitos reportados à data do despacho, ao
abrigo do n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, a
técnica superior jurista de 2.ª classe Carla Maria Simões Oliveira para
o cargo de chefe de divisão Municipal de Educação, em regime de
comissão de serviço por um ano, nos termos do n.º 9 do artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

18 de Setembro de 2002. � O Director Municipal de Administra-
ção Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Pinto.

3000074276

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho pro-
ferido em 18 de Setembro de 2002, no uso da competência que me
foi delegada por despacho do presidente datado de 7 de Janeiro de
2002, nos termos do n.º 2 do artigo 69.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 de harmonia com o preceituado no n.º 1 do arti-
go 16.º da Lei n.º 44/99, de 22 de Junho, adaptado à administração
local pelo Decreto-lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, foi nomea-
da, para provimento do cargo de chefe da Divisão Municipal de
Serviços Culturais, a única candidata ao respectivo concurso, Dora
Maria Mariano Gonçalves.

A presente nomeação, por urgente conveniência de serviço, tem
efeitos a partir de 19 de Setembro de 2002.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

23 de Setembro de 2002. � O Vereador, António Botelho Pinto.
3000074315

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
datado de 25 de Setembro de 2002, no uso da competência que me
foi delegada por despacho do presidente da Câmara datado de 7 de
Janeiro de 2002, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, de harmonia com o preceituado no n.º 1 do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
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local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeei para
provimento de um lugar de engenheiro técnico agrário especialista
principal o único candidato no respectivo concurso, António Mar-
ques Ribeiro.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, o candidato dispõe de 20 dias, contados da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para aceitar a
nomeação.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Setembro de 2002. � O Vereador, António Botelho Pinto.
3000074310

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
25 de Setembro de 2002, no uso da competência que me foi delega-
da por despacho do presidente da Câmara datado de 7 de Janeiro de
2002, nos termos do que dispõe o n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e de harmonia com o preceituado no n.º 1 do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeei para provi-
mento de um lugar de técnico superior de direito principal a única
candidata no respectivo concurso, Anabela Maria Roncon Ribeiro
dos Santos Pais Nunes.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de De-
zembro, a candidata dispõe de 20 dias, contados da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República, para aceitar a no-
meação.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Setembro de 2002. � O Vereador, António Botelho Pinto.
3000074313

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
26 de Setembro de 2002, no uso da competência que me foi delega-
da por despacho do presidente da Câmara datado de 7 de Janeiro de
2002, nos termos do que dispõe o n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e de harmonia com o preceituado no n.º 1 do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeei para provi-
mento de dois lugares de técnico superior de 2.ª classe � área de
biblioteca e documentação, as candidatas classificadas em 1.º e 2.º
lugares no respectivo concurso, Teresa Maria Gonçalves Pereira de
Almeida e Maria Teresa Gonçalves de Abreu Fonseca.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, as candidatas dispõem de 20 dias, contados da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, para toma-
rem posse.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Setembro de 2002. � O Vereador, António Botelho Pinto.
3000074318

JUNTA DE FREGUESIA DE ALMODÔVAR

Edital

Brasão, bandeira e selo

Domingos Manuel Romba Guerreiro, presidente da Junta de Fregue-
sia de Almodôvar, do município de Almodôvar:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Almodôvar, do município de Almodôvar, tendo em conta
o parecer emitido em 30 de Abril de 2002 pela Comissão de Herál-
dica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabele-
cido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em
sessão da Assembleia de Freguesia de 27 de Junho de 2002:

Brasão � escudo de vermelho, círculo de prata lavrado com
empedrado de negro; em chefe, gleba de espigas de trigo de
ouro, entre duas abelhas do mesmo, realçadas de negro, co-
roa mural de prata de três torres, listel branco, com a legen-
da a negro: «FREGUESIA DE ALMODÔVAR»;

Bandeira � amarela, cordão e borlas de ouro vermelho, haste e
lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Almodôvar».

19 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, Domingos
Manuel Romba Guerreiro. 3000074312

JUNTA DE FREGUESIA DE ARRENTELA

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento
de um lugar de operário principal, da categoria de cal-
ceteiro.

Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por de-
liberação da Junta de Freguesia da Arrentela datada de 21 de Agosto
2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno geral de acesso para provimento de uma vaga de ope-
rário principal da categoria de calceteiro do quadro de pessoal desta
Junta de Freguesia.

1 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
1.1 � Requisitos gerais � os constantes no n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

1.2 � Requisitos especiais � os constantes no n.º 2 do artigo 14.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
O recrutamento para a categoria de calceteiro principal faz-se de
entre calceteiros com pelo menos seis anos na categoria e classifi-
cação de serviço não inferior a Bom.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso, extinguindo-se com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � área da freguesia de Arrentela.
4 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis

as disposições constantes no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, 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, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

5 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Remuneração � é a correspondente ao escalão 1, índice 197.
7 � Formalização das candidaturas � os candidatos deverão for-

malizar as suas candidaturas mediante requerimento, dirigido à pre-
sidente da Junta de Freguesia, o qual, bem como a documentação que
o deve acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente na sede da
Junta de Freguesia, ou remetido pelo correio, com aviso de recep-
ção, expedido até termo do prazo fixado para o seguinte endereço:
Junta de Freguesia de Arrentela, Largo de 25 de Abril, Arrentela,
2840-149 Seixal, devendo no requerimento constar os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, número de contribuinte, fi-
liação, naturalidade, data de nascimento, estado civil, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, residência completa, código postal e
número de telefone, caso possua);

b) Categoria que o candidato possui, serviço a que pertence
(natureza do vínculo), tempo de serviço efectivo na cate-
goria, na carreira e na função pública, especificando a clas-
sificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso;

c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação do
número e data do Diário da República onde foi publicado
o presente aviso de abertura de concurso;

d) Habilitações literárias;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato considere pas-

síveis de influírem na apreciação do seu mérito, os quais só
serão tidos em consideração pelo júri desde que devidamen-
te comprovados.

8 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão, sob pena
de exclusão, ser acompanhados da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, datado e assinado;
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c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Declaração, emitida pelos serviços onde o candidato seja

afecto, onde conste os anos de serviço na função pública,
na carreira e categoria, e a classificação de serviço obtida
durante os anos considerados relevantes para efeitos de
admissão ao concurso.

9 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal desta Jun-
ta ficam dispensados da apresentação dos documentos indicados nas
alíneas a) e d) do número anterior desde que conste do respectivo
processo individual de cadastro, devendo nesse caso ser referida na
candidatura essa menção.

10 � As falsas declarações prestadas são punidas nos termos da
lei.

11 � Métodos de selecção � avaliação curricular:
A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais do

candidato na área para que é aberto o concurso, sendo obrigatoria-
mente considerados e ponderados a habilitação académica de base, a
formação profissional e a experiência profissional.

12 � Classificação final � a classificação final será expressa de
0 a 20 valores e obtida da seguinte fórmula:

CF = AC

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular.

13 � Afixação das listas � as listas dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas,
para consulta, no edifício da Junta de Freguesia ou publicadas no
Diário da República, nos termos dos artigos 38.º e 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação, constam da acta da reu-
nião do júri do concurso, a qual será facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

15 � Constituição do júri:

Presidente � Maria Teresa Pires Nunes, presidente da Junta.
1.º vogal efectivo � Emília Pinto Boleta, secretária da Jun-

ta, a qual substituirá a presidente na suas faltas e impedi-
mentos.

2.º vogal efectivo � José Manuel da Silva Rodrigues, tesoureiro
da Junta.

1.º vogal suplente � Vítor Manuel Ferreira Marques, vogal.
2.º vogal suplente � Delfina Maria Marques Pereira Inácio,

vogal.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

28 de Agosto de 2002. � A Presidente da Junta, Maria Teresa
Pires Nunes. 1000145098

Aviso

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e ao abrigo da deli-
beração da Junta de Freguesia da Arrentela datada de 21 de Agosto
2002, torna-se público que 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 uma
vaga na carreira de operário qualificado da categoria de jardineiro do
quadro de pessoal desta Junta de Freguesia.

1 � Legislação aplicável � o referido concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 353-A/
89, de 16 de Outubro, e 29/2002, de 9 de Fevereiro.

2 � Prazo de validade � o concurso destina-se ao preenchimen-
to exclusivo da vaga posta a concurso, caducando com o respectivo
preenchimento.

3 � Remuneração base � a remuneração mensal é a correspon-
dente ao 1.º escalão do índice 137, nos termos do disposto no De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e legislação comple-
mentar.

4 � Local de trabalho � área da freguesia de Arrentela.
5 � Conteúdos funcionais � as funções a desempenhar serão as

constantes dos diplomas que se seguem: Despacho n.º 38/88, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de
1989, para o grupo de pessoal operário qualificado, nomeadamente:
cultiva flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em par-
ques ou jardins públicos, sendo o responsável por todas as operações
inerentes ao normal desenvolvimento das culturas e à sua manuten-
ção e conservação, tais como preparação prévia do terreno, limpe-
za, rega, aplicação dos tratamentos fitossanitários mais adequados.

6 � Requisitos gerais de admissão � os exigidos e constantes no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatórias.

7 � Requisitos especiais � podem concorrer os candidatos que
possuam escolaridade obrigatória e comprovada formação ou expe-
riência profissional adequada ao exercício da respectiva profissão,
de duração não inferior a dois anos, nos termos do n.º 2 do arti-
go 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
mediante prova de conhecimentos, avaliação curricular, cada uma
delas eliminatória de per si, e entrevista profissional de selecção:

a) A prova de conhecimento será prática e consistirá no
seguinte: conservação e manutenção de canteiro, nomea-
damente a sua limpeza, corte e rega da relva, usando mate-
rial adequado à função; a prova terá a duração máxima de
sessenta minutos, sendo os candidatos convocados para o
efeito através de notificação, a efectuar nos termos do
n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho;

d) A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos na área para que é aberto o concurso, sendo
obrigatoriamente considerada e ponderada a habilitação
académica de base, a formação profissional e experiência
profissional;

c) Entrevista profissional de selecção (EPS) � os candidatos
aprovados mediante a aplicação da avaliação curricular e
prova de conhecimentos serão convocados para uma en-
trevista profissional de selecção, a qual terá a duração de
quinze minutos e visa avaliar, numa relação interpessoal e
de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais do candidato. Este método será classificado de
0 a 20 valores;

d) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva forma
classificativa, constante nas actas de reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sem-
pre que solicitadas;

e) Classificação final � o ordenamento final dos candidatos
será expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da
média aritmética dos seguintes factores:

CF =
 AC + PC + EPS

3

em que:

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

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

9 � Composição do júri:

Presidente � Maria Teresa Pires Nunes, presidente da Junta.
1.º vogal efectivo � Emília Pinto Boleta, secretária da Junta,

a qual substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos.
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2.º vogal efectivo � José Manuel da Silva Rodrigues, tesourei-
ro da Junta.

1.º vogal suplente � Vítor Manuel Ferreira Marques, vogal.
2.º vogal suplente � Delfina Maria Marques Pereira Inácio,

vogal.

10 � A lista de candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, serão afixadas nas instalações da Junta de Freguesia,
sitas no Largo de 25 de Abril, em Arrentela, e notificadas aos can-
didatos nos termos do disposto nos artigos 34.º e 40.º, ambos do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido à presi-
dente da Junta de Freguesia de Arrentela, podendo ser entregue pes-
soalmente nas instalações da Junta de Freguesia, sita no Largo de
25 de Abril, Arrentela, ou remetido por correio registado, com avi-
so de recepção, até ao último dia do prazo para apresentação das
candidaturas.

12 � Dos requerimentos de admissão devem constar obrigatoria-
mente os seguintes elementos, sob pena de exclusão:

a) Identificação completa do candidato, nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, local e data de emis-
são do bilhete de identidade, morada, código postal e tele-
fone;

b) Habilitações literárias;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

ser relevantes para apreciação do seu mérito.

13 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamente
acompanhados dos seguintes elementos, sob pena de exclusão:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado e acom-

panhado dos documentos justificativos dos elementos cons-
tantes dos mesmos;

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

14 � É dispensada nesta fase a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão, a que se
referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes no n.º 7 deste aviso, desde
que os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada uma daquelas condições, sob
pena de exclusão.

Em caso de dúvida, o júri pode exigir aos candidatos a apresenta-
ção de elementos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
16 � 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 discriminação.

17 � Quota de emprego � nos termos do n.º 3 do artigo 3.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência, com um grau de
incapacidade igual ou superior a 60 %, tem preferência em igualda-
de de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferên-
cia 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 comunicação/expressão a utilizar no
processo de selecção, nos temos dos artigos 6.º e 7.º do diploma
supramencionado.

28 de Agosto de 2002. � A Presidente da Junta, Maria Teresa
Pires Nunes. 1000145101

JUNTA DE FREGUESIA DE BURGÃES

Edital

Brasão, bandeira e selo

José Manuel Faria Machado, presidente da Junta de Freguesia de
Burgães, do município de Santo Tirso:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Burgães, do município de Santo Tirso, tendo em

conta o parecer emitido em 22 de Julho de 2002 pela Comissão
de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que
foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta
Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 29 de
Setembro de 2002:

Brasão � escudo de azul, ara romana de prata, realçada de ne-
gro e carregada de vieira de púrpura; campanha ondada de
prata carregada de duas burelas ondadas de azul. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«BURGÃES»;

Bandeira � branca. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e
lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Burgães � Santo Tirso».

29 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, José Manuel
Faria Machado. 3000074340

JUNTA DE FREGUESIA DE MARRANCOS

Edital

Brasão, bandeira e selo

Manuel R. de Queiroz, presidente da Junta de Freguesia de Marrancos,
do concelho de Vila Verde:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Marrancos, concelho de Vila Verde, tendo em conta o
parecer da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos
Portugueses de 28 de Agosto de 2002, que foi aprovado, sob pro-
posta da Junta de Freguesia, na sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia em 20 de Setembro de 2002:

Brasão � escudo de ouro, faixa ondada de azul carregada de
uma burela ondada de prata, acompanhada em chefe de um
leão aleopardado e passante, de vermelho, armado de ne-
gro e, em campanha, de uma espiga de milho de verme-
lho, folha verde.

Coroa mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «MARRANCOS»;
Bandeira � esquartelada de azul e branco. Cordão e borlas de

ouro e azul. Haste e lança de ouro;
Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia

de Marrancos � Vila Verde».

22 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, Manuel R. de
Queiroz. 3000073237

JUNTA DE FREGUESIA DE PINHEIRO

Edital

Brasão, bandeira e selo

Luís do Vale Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de Pinhei-
ro, do município de Guimarães:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Pinheiro, do município de Guimarães, tendo em
conta o parecer emitido em 9 de Julho de 2002 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi
estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta
Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 28 de
Setembro de 2002:

Brasão � escudo de prata, um pinheiro arrancado de verde, com
pinhas de vermelho realçadas de ouro, entre duas rosas de
vermelho, botoadas e apontadas de verde. Coroa mural de
prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«PINHEIRO � GUIMARÃES»;

Bandeira � verde. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro:

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Pinheiro � Guimarães».

28 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, Luís do Vale
Fernandes. 3000074324
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JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DE ESTRELA

Edital

Brasão, bandeira e selo

António Manuel Neves Lobo, presidente da Junta de Freguesia de
Vale de Estrela, do município da Guarda:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Vale de Estrela, do município da Guarda, tendo em con-
ta o parecer emitido em 28 de Agosto de 2002 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi es-
tabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decre-
to-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de
Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 27 de Setembro
de 2002:

Brasão � escudo de ouro, com uma estrela de azul, entre lan-
çadeira de vermelho, aberta de negro e com fio de prata,
em chefe e monte de dois cômoros de verde, firmado nos
flancos e movente da ponta. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «VALE de
ESTRELA»;

Bandeira � azul. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e lança
de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Vale de Estrela � Guarda».

27 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, António Ma-
nuel Neves Lobo. 3000074348

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
COLECTIVOS DO BARREIRO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foi exonerado Fer-
nando Ricardo da Fonseca Nunes, com a categoria de lubrificador,
pelo despacho n.º 17, de 31 de Julho de 2002, do conselho de admi-
nistração dos Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos
do Barreiro, com efeitos a 19 de Agosto de 2002.

O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.)
3000074453

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foi exonerado Fer-
nando Miguel Rodrigues Castro, com a categoria de pintor, pelo
despacho n.º 20, de 23 de Agosto de 2002, do conselho de adminis-
tração dos Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do
Barreiro, com efeitos a 20 de Setembro de 2002.

O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.)
3000074456

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA,
ELECTRICIDADE E SANEAMENTO DE SANTO TIRSO

Aviso

Concurso interno geral para um lugar
de directora-delegada

1 � Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação
do conselho de administração de 17 de Julho de 2002, se encontra
aberto, ao abrigo dos artigos 4.º e 17.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno geral para um lugar de direc-
tora-delegada.

2 � O concurso é válido para o lugar de directora-delegada.
3 � A remuneração base é actualmente de 2700,52 euros, cor-

respondente a 80 % do índice 100 da escala salarial dos cargos diri-
gentes, conforme o disposto no anexo VIII do Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 16 de Outubro, havendo direito às demais regalias vigentes
para os trabalhadores da administração local.

4 � Local de trabalho � edifício dos Serviços Municipalizados
de Água, Electricidade e Saneamento de Santo Tirso.

5 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelas
seguintes disposições:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 22 de Junho;

Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro; e
Código do Procedimento Administrativo.

6 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pre-
encher é o constante do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 49/99, de
22 de Junho.

7 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

Especiais � os previstos nos n.os 1 a 6 do artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, e n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão feitos através de avaliação curricular e entrevista profissional
de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será o resultante da aplica-
ção da fórmula a seguir indicada:

CF =
 AC + 2EPS

3

sendo:

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

8.1 � Avaliação curricular � serão considerados e ponderados os
factores a seguir indicados pela seguinte fórmula, classificados de 0 a
20 valores:

AC =
 (2 × HAB) + (2 × FP) + (5 × EP)

9

sendo:

HAB = habilitações académicas de base, onde se ponderará a
titularidade de um grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

FP = formação profissional, onde se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar posto a concurso;

EP = experiência profissional, em que se ponderará o tempo de
funções efectivas desempenhadas nas áreas de actividade des-
te concurso, bem como outras capacidades adequadas, com
avaliação da sua natureza e duração.

8.2 � Entrevista profissional de selecção � cujos critérios de
apreciação e ponderação serão classificados de 0 a 20, que terá por
fim avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para exer-
cício do cargo dirigente, através de um perfil delineado de acordo
com as seguintes características:

a) Capacidade para estabelecer objectivos/propostas organiza-
cionais no âmbito do cargo a desempenhar;

b) Capacidade para estabelecer relações intra e interorganiza-
cionais numa perspectiva de desenvolvimento organizacio-
nal e de relações intergrupais;

c) Espírito de liderança;
d) Capacidade de argumentação e de afirmação.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo as res-
pectivas fórmulas classificativas, constam das actas das reuniões dos
júris dos concursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sem-
pre que solicitadas.

10 � No sistema de classificação é aplicado o disposto no arti-
go 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

11 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente do conselho de administração, poden-
do ser entregue na Secretaria dos Serviços Municipalizados ou reme-
tido pelo correio, registado e com aviso de recepção, expedido até
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ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, para
a mesma morada, e nele deverão constar os seguintes
elementos: nome, estado civil, filiação, naturalidade, nacionalidade,
data de nascimento, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço de identificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, re-
sidência, código postal, número de telefone, habilitações literárias,
referência ao concurso a que se candidata e declaração, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, da situação precisa em
que se encontra relativamente a cada uma das alíneas do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e assinatura.

12 � O requerimento de admissão a concurso deve ser acompa-
nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço
ou organismo de origem, da qual constem, inequivocamen-
te, a natureza do vínculo, a antiguidade na actual categoria
e na função pública;

b) Documento autêntico ou documento autenticado compro-
vativo das habilitações literárias;

c) Curriculum vitae pormenorizado e documentado, datado e
assinado pelo candidato, com indicação das tarefas desen-
volvidas ao longo da sua actividade profissional e respecti-
vos tempos de duração;

e) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos consideram relevantes para apreciação do seu mérito,
nomeadamente da formação profissional, ou que possam
constituir motivo de preferência legal.

Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal destes Serviços
Municipalizados ficam dispensados da apresentação dos documentos
indicados neste número desde que constem dos respectivos proces-
sos individuais.

13 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvidas sobre a situação que descreveram, a apresenta-
ção de documentos comprovativos das suas declarações.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

15 � As relações dos candidatos admitidos e excluídos e as listas
de classificação final serão divulgadas nos termos dos artigos 34.º,
38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Em resultado do sorteio realizado no dia 24 de Setembro de
2002 pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Con-
cursos para os Cargos Dirigentes, o júri terá a seguinte composição,
de acordo com a acta n.º 329/2002 daquela Comissão:

Presidente � Luís Gonzaga da Silva Freitas Rodrigues.

Vogais efectivos:

1.º Maria da Conceição Figueiredo Teixeira de Melo.
2.º Carlos António Nogueira Veloso.

Vogais suplentes:

1.º Maria Joana Rangel Lobo Xavier.
2.º Manuel Joaquim Gonçalves Costa.

17 � A convocatória dos candidatos admitidos para realização
dos métodos de selecção será feita pelo júri através de ofício regis-
tado.

26 de Setembro de 2002. � O Administrador-Delegado, Orlando
Gaspar Moinhos Costa. 1000145133

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso de rectificação n.º 469/2002

Para os devidos efeitos se rectifica o aviso n.º 432/2002, de 28 de
Agosto, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 218, de 20 de
Setembro de 2002.

Assim, onde se lê «despacho da presidência datado de 19 de Julho
de 2002» deve ler-se «despacho da presidência datado de 2 de Agos-
to de 2002».

25 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000145121

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Aviso de rectificação

Transições

Para os devidos efeitos se torna público que no aviso publicado
no Diário da República, n.º 159, de 12 de Julho do ano corrente,
não foi, por lapso, incluído o funcionário abaixo indicado, pelo que
agora se procede à respectiva rectificação:

Nome

António Pereira ................... Encarregado ........... Operário qualificado Encarregado ................. Operário chefia

Grupo de pessoal
Escalão/
índice

Carreira/categoria Nova carreira/categoriaGrupo de pessoal
Escalão/
índice

1/270 1/280

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Alberto Fernando Silva Santos. 3000074367



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 535

3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

UNICER ÁGUAS, S. A.

Sede: Via Norte, Leça do Balio, Matosinhos

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 15 009.

Pessoa colectiva n.º 500095744.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoca-se a assembleia geral de
accionistas da Unicer Águas, S. A., para uma reunião que terá lugar
no próximo dia 18 de Novembro de 2002, pelas 19 horas, na sede
desta sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer administrador da Unicer
Águas, S. A., os necessários poderes para, individualmente, mas
em nome e representação da sociedade, praticar os actos ade-
quados à plena execução da deliberação tomada nesta
assembleia, designadamente outorgando a competente escritu-
ra pública.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 97.º, n.º 4, alínea a), e 100.º, n.os 2 e 4, do
Código das Sociedades Comerciais, informa-se que o referido projecto
de fusão foi registado nas competentes conservatórias do registo co-
mercial, pela apresentação n.º 5/020918, perante a Conservatória do
Registo Comercial do Porto, pela apresentação n.º 1/020913, peran-
te a Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide, pela apre-
sentação n.º 8/020925, perante a Conservatória do Registo Comerci-
al da Covilhã, pela apresentação n.º 8/020913, perante a
Conservatória do Registo Comercial de Gouveia, e pela apresentação
n.º 3/020913, perante a Conservatória do Registo Comercial de Pó-
voa de Lanhoso, conforme aviso também publicado na presente data,
encontrando-se este projecto, bem como a respectiva documentação
anexa, à disposição na sede desta sociedade.

Nos termos da lei e dos estatutos da sociedade, a assembleia geral
é formada pelos accionistas com direito a voto.

Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos, 1000
acções ordinárias em seu nome registadas na sociedade, tratando-se
de acções nominativas tituladas, ou registadas em conta de registo
individualizado de valores mobiliários, tratando-se de acções escriturais,
ou depositadas na sede da sociedade ou em qualquer instituição de
crédito, tratando-se de acções ao portador tituladas, em todos os ca-
sos até 10 dias antes da data designada para a reunião da assembleia
geral, comprovando perante a sociedade aquele registo, ou o depósito
em instituição de crédito, bem como o bloqueio das acções que deles
forem objecto, até 5 dias úteis antes da data da reunião.

A cada 1000 acções corresponde um voto na assembleia geral.
Salvo disposição legal imperativa, as deliberações são tomadas por

maioria de votos dos accionistas presentes ou representados na
assembleia geral.

Os accionistas possuidores de um número de acções inferior ao
mínimo necessário para conferir direito de voto poderão agrupar-se
para perfazer tal número, designando um entre si que a todos repre-
sente.

Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar nas
reuniões da assembleia geral por outros accionistas ou pelas pessoas
designadas por lei imperativa; as pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por quem para o efeito designarem.

As representações referidas nos n.os 5 e 6 deverão assumir a forma
de documento escrito e assinado pelo mandante, com a respectiva
assinatura reconhecida notarialmente ou abonada pela própria socie-
dade ou por instituição de crédito, e entregue na sociedade cinco dias
úteis antes da data da reunião da assembleia geral.

Os accionistas sem direito de voto e os abrigacionistas não pode-
rão assistir às reuniões da assembleia geral.

As votações poderão ser efectuadas nominalmente ou por sinais
convencionais, como for decidido pelo presidente.

9 de Outubro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
João Augusto Esmeriz Vieira de Castro. 3000075015

ÁGUAS DO LANHOSO, S. A.

Sede: Lugar de Vila Nova, Lanhoso, Póvoa de Lanhoso

Capital social: € 249 398,95

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de
Lanhoso sob o n.º 185.

Pessoa colectiva n.º 502420839.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoca-se a assembleia geral de
accionistas da Águas do Lanhoso, S. A., para uma reunião que terá
lugar no próximo dia 18 de Novembro de 2002, pelas 18 horas, na
sede desta sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer administrador da Águas
do Lanhoso, S. A., os necessários poderes para, individualmen-
te, mas em nome e representação da sociedade, praticar os
actos adequados à plena execução da deliberação tomada nesta
assembleia, designadamente outorgando a competente escritu-
ra pública.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 97.º, n.º 4, alínea a), e 100.º, n.os 2 e 4, do
Código das Sociedades Comerciais, informa-se que o referido pro-
jecto de fusão foi registado nas competentes conservatórias do re-
gisto comercial, pela apresentação n.º 5/020918, perante a
Conservatória do Registo Comercial do Porto, pela apresentação
n.º 1/020913, perante a Conservatória do Registo Comercial de
Castelo de Vide, pela apresentação n.º 8/020925, perante a
Conservatória do Registo Comercial da Covilhã, pela apresentação
n.º 8/020913, perante a Conservatória do Registo Comercial de
Gouveia, e pela apresentação n.º 3/020913, perante a Conservatória
do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso, conforme aviso tam-
bém publicado na presente data, encontrando-se este projecto, bem
como a respectiva documentação anexa, à disposição na sede desta
sociedade.

Nos termos legais, a assembleia é constituída pelos accionistas com
direito a voto, correspondendo um voto a cada acção.

Qualquer accionista com direito a participar na assembleia geral
poderá fazer-se representar por um membro do conselho de adminis-
tração da sociedade, por cônjuge, ascendente ou descendente seu ou,
ainda, por outro accionista mediante carta, com assinatura, dirigida
ao presidente da assembleia geral.

10 de Outubro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís António da Silva Santos. 3000075012

DTL � ÁGUAS MINERO MEDICINAIS DE GOUVEIA, S. A.

Sede: Salgueirais, Aldeias, Gouveia

Capital social: € 50 200

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Gouveia sob o
n.º 290.

Pessoa colectiva n.º 502598883.
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Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoca-se a assembleia geral de
accionistas da DTL � Águas Minero Medicinais de Gouveia, S. A.,
para uma reunião que terá lugar no próximo dia 18 de Novembro de
2002, pelas 14 horas, na sede desta sociedade, com a seguinte ordem
de trabalhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer administrador da DTL �
Águas Minero Medicinais de Gouveia, S. A., os necessários po-
deres para, individualmente, mas em nome e representação da
sociedade, praticar os actos adequados à plena execução da de-
liberação tomada nesta assembleia, designadamente outorgan-
do a competente escritura pública.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 97.º, n.º 4, alínea a), e 100.º, n.os 2 e 4, do
Código das Sociedades Comerciais, informa-se que o referido projecto
de fusão foi registado nas competentes conservatórias do registo co-
mercial, pela apresentação n.º 5/020918, perante a Conservatória do
Registo Comercial do Porto, pela apresentação n.º 1/020913, peran-
te a Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide, pela
apresentação n.º 8/020925, perante a Conservatória do Registo Co-
mercial da Covilhã, pela apresentação n.º 8/020913, perante a
Conservatória do Registo Comercial de Gouveia, e pela apresentação
n.º 3/020913, perante a Conservatória do Registo Comercial de Pó-
voa de Lanhoso, conforme aviso também publicado na presente data,
encontrando-se este projecto, bem como a respectiva documentação
anexa, à disposição na sede desta sociedade.

Nos termos dos estatutos da sociedade, a assembleia geral é cons-
tituída por todos os accionistas com direito de voto, cabendo um voto
a cada grupo de 100 acções.

Só poderão participar nas reuniões os accionistas com direito a voto
que, até cinco dias úteis antes da data da realização da assembleia geral,
tenham averbado as acções em seu nome nos registos da sociedade,
sendo nominativas, ou tenham registado as acções em seu nome ou
depositado os títulos na sede social ou em qualquer instituição de cré-
dito, sendo ao portador.

A prova de depósito em instituição de crédito far-se-á mediante
declaração emitida pela depositária que dê entrada na sede social com
a antecedência mínima de cinco dias úteis antes da data da realização
da assembleia geral.

Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar por
outros accionistas ou pelas pessoas designadas por lei imperativa; as
pessoas colectivas far-se-ão representar por quem para o efeito de-
signarem.

Como instrumento de representação basta uma carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral e entregue na sede social até
três dias úteis antes da data da realização da assembleia.

10 de Outubro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís António da Silva Santos. 3000075008

ACV � ÁGUAS DE CASTELO DE VIDE, L.DA

Sede: Sítio da Mealhada, São João Baptista,
Castelo de Vide

Capital social: € 7 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide
sob o n.º 210.

Pessoa colectiva n.º 505476517.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoca-se a assembleia geral de
accionistas da ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, para uma reu-
nião que terá lugar no próximo dia 18 de Novembro de 2002, pelas
9 horas, na sede desta sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-

nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer gerente da ACV � Águas
de Castelo de Vide, L.da, os necessários poderes para, indivi-
dualmente, mas em nome e representação da sociedade, prati-
car os actos adequados à plena execução da deliberação toma-
da nesta assembleia, designadamente outorgando a competente
escritura pública.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 97.º, n.º 4, alínea a), e 100.º, n.os 2 e 4, do
Código das Sociedades Comerciais, informa-se que o referido projecto
de fusão foi registado nas competentes conservatórias do registo co-
mercial, pela apresentação n.º 5/020918, perante a Conservatória do
Registo Comercial do Porto, pela apresentação n.º 1/020913, peran-
te a Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide, pela
apresentação n.º 8/020925, perante a Conservatória do Registo Co-
mercial da Covilhã, pela apresentação n.º 8/020913, perante a
Conservatória do Registo Comercial de Gouveia, e pela apresentação
n.º 3/020913, perante a Conservatória do Registo Comercial de Pó-
voa de Lanhoso, conforme aviso também publicado na presente data,
encontrando-se este projecto, bem como a respectiva documentação
anexa, à disposição na sede desta sociedade.

Nos termos legais, por cada cêntimo do valor nominal da quota
corresponde um voto.

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por cônjuge, ascenden-
te ou descendente seu ou, ainda, por outro sócio mediante carta dirigida
ao presidente da assembleia geral.

10 de Outubro de 2002. � A Gerência: (Assinaturas ilegíveis.)
3000075005

SETE FONTES � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUAS DE NASCENTE

E MINERAIS, S. A.

Sede: Rua da Indústria, Conceição, Covilhã

Capital social: € 204 080

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Covilhã sob o
n.º 1990.

Pessoa colectiva n.º 503201774.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoca-se a assembleia geral de
accionistas da Sete Fontes � Sociedade de Exploração e
Comercialização de Águas de Nascente e Minerais, S. A., para uma
reunião que terá lugar no próximo dia 18 de Novembro de 2002, pelas
12 horas, na sede desta Sociedade, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer administrador da Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., os necessários poderes para,
individualmente, mas em nome e representação da sociedade,
praticar os actos adequados à plena execução da deliberação
tomada nesta assembleia, designadamente outorgando a com-
petente escritura pública.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 97.º, n.º 4, alínea a), e 100.º, n.os 2 e 4, do
Código das Sociedades Comerciais, informa-se que o referido projecto
de fusão foi registado nas competentes conservatórias do registo co-
mercial, pela apresentação n.º 5/020918, perante a Conservatória do
Registo Comercial do Porto, pela apresentação n.º 1/020913, peran-
te a Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide, pela
apresentação n.º 8/020925, perante a Conservatória do Registo Co-
mercial da Covilhã, pela apresentação n.º 8/020913, perante a
Conservatória do Registo Comercial de Gouveia, e pela apresentação
n.º 3/020913, perante a Conservatória do Registo Comercial de Pó-
voa de Lanhoso, conforme aviso também publicado na presente data,
encontrando-se este projecto, bem como a respectiva documentação
anexa, à disposição na sede desta Sociedade.
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Nos termos dos estatutos da Sociedade e da lei, a assembleia geral
é constituída pelos accionistas com direito a voto, correspondendo
um voto a cada acção, não havendo qualquer limitação do número de
votos, quer os votantes intervenham por si, quer em representação
de outros accionistas.

Os accionistas podem fazer-se representar mediante carta assinada
pelo mandante dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

10 de Outubro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís António da Silva Santos. 3000074997

AVISOS

UNICER ÁGUAS, S. A.

Sede: Via Norte, Leça do Balio, Matosinhos

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 15 009.

Pessoa colectiva n.º 500095744.

SETE FONTES � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUAS DE NASCENTE

E MINERAIS, S. A.

Sede: Rua da Indústria, Conceição, Covilhã

Capital social: € 204 080

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Covilhã sob
o n.º 1990.

Pessoa colectiva n.º 503201774.

ACV � ÁGUAS DE CASTELO DE VIDE, L.DA

Sede: Sítio da Mealhada, São João Baptista, Castelo de Vide

Capital social: € 7 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo de
Vide sob o n.º 210.

Pessoa colectiva n.º 505476517.

DTL � ÁGUAS MINERO MEDICINAIS DE GOUVEIA, S. A.

Sede: Salgueirais, Aldeias, Gouveia

Capital social: € 50 200

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Gouveia sob
o n.º 290.

Pessoa colectiva n.º 502598883.

ÁGUAS DO LANHOSO, S. A.

Sede: Lugar de Vila Nova, Lanhoso, Póvoa de Lanhoso

Capital social: € 249 398,95

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de
Lanhoso sob o n.º 185.

Pessoa colectiva n.º 502420839.

Notícia do registo comercial de projecto de fusão
por incorporação

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente do artigo 100.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comer-
ciais, informa-se que:

1 � O projecto de fusão por incorporação na Unicer Águas, S. A.,
das sociedades Sete Fontes � Sociedade de Exploração e
Comercialização de Águas de Nascente e Minerais, S. A., ACV �
Águas de Castelo de Vide, L.da, DTL � Águas Minero Medicinais de
Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., foi registado junto das
competentes conservatórias do registo comercial, pela apresenta-
ção n.º 5/020918, perante a Conservatória do Registo Comercial do

Porto, pela apresentação n.º 8/020925, perante a Conservatória do
Registo Comercial da Covilhã, pela apresentação n.º 1/020913, pe-
rante a Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide, pela
apresentação n.º 8/020913, perante a Conservatória do Registo Co-
mercial de Gouveia, e pela apresentação n.º 3/020913, perante a
Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso.

2 � O referido projecto de fusão por incorporação vai ser objec-
to de apreciação e deliberação pela assembleia geral de cada uma das
sociedades intervenientes, as quais estão convocadas para reunir no
dia 18 de Novembro de 2002, nas respectivas sedes sociais (Unicer
Águas, S. A., pelas 19 horas; Sete Fontes � Sociedade de Explora-
ção e Comercialização de Águas de Nascente e Minerais, S. A., pelas
12 horas; ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, pelas 9 horas;
DTL � Águas Minero Medicinais de Gouveia, S. A., pelas 14 horas
e Águas do Lanhoso, S. A., pelas 18 horas).

3 � Na sede de cada uma das sociedades intervenientes encontra-
-se disponível para consulta dos accionistas, bem como dos credores
sociais, o mencionado projecto de fusão por incorporação e docu-
mentação a ele anexa.

10 de Outubro de 2002. � Pela Unicer Águas, S. A.: João Bar-
bosa Machado � (Assinatura ilegível.) � Pela Sete Fontes � So-
ciedade de Exploração e Comercialização de Águas de Nascente e
Minerais, S. A.: João Barbosa Machado � (Assinatura ilegível.) �
Pela ACV � Águas de Castelo de Vide, L.

da
: João Barbosa Macha-

do � (Assinatura ilegível.) � Pela DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A.: João Barbosa Machado � (Assinatura ile-
gível.) � Pela Águas do Lanhoso, S. A.: João Barbosa Machado �
(Assinatura ilegível.) 3000074994

LIVROS QUETZAL � SOCIEDADE EDITORA E LIVREIRA, S. A.

Sede: Rua da Rosa, 105, 2.º, esquerdo,
freguesia de Santa Catarina, Lisboa

Capital: 10 200 000$

Matriculada sob o n.º 69 524 na Conservatória do Registo Comerci-
al de Lisboa.

Pessoa colectiva n.º 502044373.

Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 107.º do Código das Socie-

dades Comerciais, torna-se público que, em assembleias gerais que
tiveram lugar em 28 de Novembro de 2001, os sócios e accionistas
das sociedades participantes aprovaram o projecto de fusão por in-
corporação da Livros Quetzal � Sociedade Editora e Livreira, S. A.,
na sociedade Bertrand Editora, L.da

Mais se informa que nos 30 dias seguintes à publicação deste anún-
cio no Diário da República os credores das sociedades participan-
tes, cujos créditos sejam anteriores a esta publicação, podem deduzir
oposição judicial à fusão, com fundamento no prejuízo que dela de-
rive para a realização dos seus direitos.

7 de Outubro de 2002. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000075017

BERTRAND EDITORA, L.DA

Sede: Rua do Vice-Almirante Azevedo Coutinho, 279,
Venda Nova, Amadora

Capital: 10 000 000$

Matriculada sob o n.º 4901 na Conservatória do Registo Comercial
da Amadora.

Pessoa colectiva n.º 501533303.

Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 107.º do Código das Socie-

dades Comerciais, torna-se público que, em assembleias gerais que
tiveram lugar em 28 de Novembro de 2001, os sócios e accionistas
das sociedades participantes aprovaram o projecto de fusão por in-
corporação da Livros Quetzal � Sociedade Editora e Livreira, S. A.,
na sociedade Bertrand Editora, L.da

Mais se informa que nos 30 dias seguintes à publicação deste anún-
cio no Diário da República os credores das sociedades participan-
tes, cujos créditos sejam anteriores a esta publicação, podem deduzir
oposição judicial à fusão, com fundamento no prejuízo que dela de-
rive para a realização dos seus direitos.

7 de Outubro de 2002. � Pela Gerência, (Assinatura ilegível.)
3000075016
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BALANCETES

MG PATRIMÓNIOS � SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Rua do General Firmino Miguel, 5, 10.º B, 1600-100 Lisboa

Capital social: 450 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 66 909.
Contribuinte n.º 502608722.

Balanço em 30 de Setembro de 2001
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ......................... 278,61 � 278,61 278,61
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........... 843 546,70 � 843 546,70 919 074,50
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................... 107 695,08 � 107 695,08 109 470,88
9 � Imobilizações incorpóreas ..................................................... 32 531,04 32 049,78 481,26 1 542,44

10 � Imobilizações corpóreas ........................................................ 105 545,13 68 507,72 37 037,41 54 639,08
13 � Outros activos ....................................................................... 390 904,25 13 089,28 377 814,97 527 437,08
15 � Contas de regularização ......................................................... 65 301,27 � 65 301,27 70 101,46
16 � Prejuízo do exercício ............................................................ � � � �

                     Total do activo ........................................... 1 545 802,08 113 646,78 1 432 155,30 1 682 544,05

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

4 � Outros passivos ........................................................................................................................... 43 566,25 77 650,80
5 � Contas de regularização ............................................................................................................... 80 834,94 175 204,45
9 � Capital subscrito .......................................................................................................................... 450 000 448 918,11

11 � Reservas ....................................................................................................................................... 662 005,31 632 000
13 � Resultados transitados ................................................................................................................. 62,82 62,82
14 � Lucro do exercício ...................................................................................................................... 195 685,98 348 617,87

                                    Total do passivo ................................................................... 1 432 155,30 1 682 454,05

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.)

Demonstração dos resultados em 30 de Setembro de 2001
(Em euros)

Débito Ano Ano anterior

                                                   A) Custos

1 � Juros e custos equiparados ............................................................................................................. � 2 067,34
2 � Comissões ...................................................................................................................................... 9 844,52 10 407,02
3 � Prejuízos em operações financeiras .............................................................................................. 1 557,10 �
4 � Gastos gerais administrativos ........................................................................................................ � 860,43

a) Custos com pessoal:

Dos quais:

(�salários e vencimentos) .............................................................................................. (213 132,69) (170 461,88)
(�encargos sociais) ......................................................................................................... (54 735,71) (41 603,92)

b) Outros gastos administrativos .................................................................................................... 136 017,19 186 860,78

5 � Amortizações do exercício ........................................................................................................... 11 301,47 14 881,90
6 � Outros custos de exploração ......................................................................................................... 6 284,87 6 059,11
7 � Provisões ....................................................................................................................................... � 860,43

10 � Resultado da actividade corrente ................................................................................................... (347 364,08) (542 523,69)
11 � Perdas extraordinárias ................................................................................................................... 49 341,16 2 541,43
13 � Impostos sobre lucros ................................................................................................................... 106 298,55 189 372,67
14 � Outros impostos ............................................................................................................................ 51,95 1 991,82
15 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 195 251,19 348 726,17

                                                     Total ................................................................................ 784 251,19 975 726,17
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(Em euros)

Crédito Ano Ano anterior

                                                 B) Proveitos

1 � Juros e proveitos equiparados ............................................................................................................ 40 360,83 36 662,16

Dos quais:

(�de títulos de rendimento fixo) .............................................................................................. (8 063,86) (8 236,41)

3 � Comissões ........................................................................................................................................... 725 402,19 922 261,57
5 � Reposição de provisões ...................................................................................................................... � 2 256,34
7 � Outros proveitos de exploração ......................................................................................................... 14 474,61 14 546
9 � Ganhos extraordinários ...................................................................................................................... 4 013,56 0,10

                                                     Total ................................................................................... 784 251,19 975 726,17

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000070167

BANCO DE INVESTIMENTOS GLOBAL, S. A.

Sede: Praça do Duque de Saldanha, 1, 8.º, 1050-094 Lisboa

Capital social: 75 082 920 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8005.
Contribuinte n.º 504655256.

Balanço em 30 de Junho de 2002 (actividade global)
(Em euros)

2002

Activo 2001Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ......................... 613 497 � 613 497 499 998
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........... 16 841 583 � 16 841 583 17 440 274
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........................ 3 006 000 � 3 006 000 20 000 219
4 � Créditos sobre clientes .......................................................... 29 621 936 109 736 512 200 29 965 377
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................... 64 305 442 � 305 442 31 126 169

a) De emissores públicos ......................................................... 8 313 368 � 8 313 368 5 695 532
b) De outros emissores ........................................................... 55 992 074 � 992 074 25 430 637

(Dos quais: obrigações próprias) ...................................... (�)     (�)   (�)     (�)    

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ................... 24 762 529 117 491 645 038 15 552 561
7 � Participações ......................................................................... � � � �      
8 � Partes de capital em empresas coligadas .............................. 1 846 995 � 1 846 995 1 346 995
9 � Imobilizações incorpóreas ..................................................... 3 950 057 1 768 592 2 181 465 2 460 683

10 � Imobilizações corpóreas ........................................................ 2 898 753 1 462 060 1 436 693 2 209 656

(Dos quais: imóveis) ................................................................ (537 136) (256 065) (281 071) (308 675)

11 � Capital subscrito não realizado ............................................. � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprio ....................... 465 242 � 465 242 �
13 � Outros activos ....................................................................... 9 749 132 � 9 749 132 5 837 606
15 � Contas de regularização ......................................................... 8 747 453 � 8 747 453 13 567 695
16 � Prejuízo do exercício ............................................................ 2 858 966 � 2 858 966 1 691 884

                                Total do activo ............................ 169 667 585 3 457 879 166 209 706 141 699 117

(Em euros)

Passivo 2002 2001

1 � Débitos para com instituições de crédito ......................................................................................... 27 041 514 5 586 231

a) A vista ........................................................................................................................................... 1 643 9 178
b) A prazo .......................................................................................................................................... 27 039 871 5 577 053

2 � Débitos para com clientes ................................................................................................................ 50 173 668 43 431 394

a) Depósitos de poupança .................................................................................................................. � �
b) Outros débitos ................................................................................................................................ 50 173 668 43 431 394

ba) À vista ................................................................................................................................. 36 664 424 29 548 805
bb) A prazo ................................................................................................................................ 13 509 244 13 882 589
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(Em euros)

Passivo 2002 2001

3 � Débitos representados por títulos .................................................................................................... � �

a) Obrigações em circulação .............................................................................................................. � �
b) Outras provisões ............................................................................................................................ � �

4 � Outros passivos ................................................................................................................................ 201 784 289 837
5 � Contas de regularização .................................................................................................................... 1 604 556 5 726 562
6 � Provisões para riscos e encargos ............................................................................................. ........ 360 000 305 948

a) Provisões p/ pensões e encargos similares .................................................................................... � �
b) Outras provisões ............................................................................................................................ 360 000 305 948

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................... � �
8 � Passivos subordinados ....................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................... 75 082 920 75 082 920

10 � Prémios de emissão .......................................................................................................................... 11 120 774 11 120 774
11 � Reservas ............................................................................................................................................ 624 490 155 451
12 � Reservas de reavaliação .................................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ...................................................................................................................... � �
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................... � �

                                                Total do passivo ............................................................... 166 209 706 141 699 117

Rubricas extrapatrimoniais

2002 2001

1 � Passivos eventuais .............................................................................................................................. 17 638 076 12 737 836

Dos quais:

Cauções e activos dados em garantia ......................................................................................... 9 100 000 4 100 000

2 � Compromissos .................................................................................................................................... 63 807 253 30 469 606

Lisboa, 26 de Agosto de 2002. � O Presidente do Conselho de Administração: (Assinatura ilegível.) � A Técnico de Contas, (Assina-
tura ilegível.) 3000070530

BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Rua do Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto

Capital social: 175 180 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 52 258.
Contribuinte n.º 503569046.

Balanço em 30 de Junho de 2002
(Em euros)

2002

Activo 2001Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .... 29 780 012,90 � 29 780 012,90 24 383 443,48
2 � Disponib. à vista sobre instituições de crédito ... 35 479 895,03 � 35 479 895,03 19 456 077,56
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........ 3 063 066 130,98 49 393,76 3 063 016 737,22 3 310 327 834,68
4 � Créditos sobre clientes ........................................ 150 823 362,26 992 739,06 149 830 623,20 162 935 506,66
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ... � � � �

a) Obrig. e outros títulos de rend. fixo � de emis- ... 1 362 720 284,41 223 435,37 1 362 696 849,04 271 929 283,84
 sores públicos.

b) Ob. e outros títulos de rend. fixo � de outros ... 587 750 559,97 16 448,23 587 734 111,74 733 552 805,94
emissores.

(Dos quais: obrigações próprias) .................... (�) (�)  (�)    (�)    

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ... 41 508 965,42 1 188 063,60 40 320 901,82 66 832 418,23
7 � Participações ....................................................... 11 770 008,60 3 324,52 11 766 684,08 11 784 666,79
8 � Partes de capital em empresas coligadas ............ 531 174 650,47 � 531 174 650,47 535 805 473,15
9 � Imobilizações incorpóreas ................................... 6 198 503,77 5 201 431,12 997 072,65 1 042 177,30

10 � Imobilizações corpóreas ...................................... 37 455 212,34 26 925 951,71 10 529 260,63 10 659 538,66

(Dos quais: imóveis) .............................................. (1 602 576,72) (282 657,71) (1 319 919,01) (1 402 896,30)
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(Em euros)

2002

Activo 2001Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

11 � Capital subscrito não realizado ........................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ...... � � � �
13 � Outros activos ..................................................... 40 045 088,78 157 962,09 39 887 126,69 54 812 793,64
15 � Contas de regularização ....................................... 484 235 904,50 � 484 235 904,50 470 986 486,89
16 � Prejuízo do exercício .......................................... � � � 738 922,30

                    Total do activo .......................... 6 382 008 579,43 34 558 749,46 6 347 449 829,97 6 675 247 429,12

(Em euros)

Passivo 2002 2001

1 � Débitos para com instituições de crédito .......................................................................... � �

a) À vista ............................................................................................................................ 2 196 434,09 18 991 368,83
b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................................................. 4 162 464 321,48 4 245 031 170,42

2 � Débitos para com clientes ................................................................................................. � �

a) Depósitos de poupança ................................................................................................... 6 102 215,11 5 610 368,86
b) Outros débitos ................................................................................................................. � �

ba) À vista ................................................................................................................... 747 171 507,90 497 139 382,44
bb) A prazo ................................................................................................................. 483 987 743,27 872 077 662,87

3 � Débitos representados por títulos ..................................................................................... � �

a) Obrigações em circulação ............................................................................................... 8 344 040,86 8 344 040,86
b) Outros ............................................................................................................................. � �

4 � Outros passivos ................................................................................................................. 7 887 726,74 8 509 886,49
5 � Contas de regularização ..................................................................................................... 312 816 205,95 382 937 539,81
6 � Provisões para riscos e encargos ...................................................................................... � �

a) Provisões para pensões e encargos similares .................................................................. � �
b) Outras provisões ............................................................................................................. 2 524 936,79 7 505 266,88

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................................................ 922 766,13 937 447,40
8 � Passivos subordinados ....................................................................................................... 307 713 106,80 315 439 084,78
9 � Capital subscrito ................................................................................................................ 175 180 000 174 758 831,22

10 � Prémios de emissão ........................................................................................................... 112 498 877,70 112 498 877,70
11 � Reservas ............................................................................................................................. 18 686 324,04 24 732 974,87

(Das quais: reserva para efeitos do artigo 324.º, n.º 1, alínea b), do Código das Socie- (�)    (�)    
dades Comerciais).    

12 � Reservas de reavaliação ..................................................................................................... 733 525,69 733 525,69
13 � Resultados transitados ....................................................................................................... �2 008 465,03 �
14 � Lucro do exercício ............................................................................................................ 228 562,45 �

                                      Total do passivo ...................................................... 6 347 449 829,97 6 675 247 429,12

Rubricas extrapatrimoniais

2002 2001

1 � Passivos eventuais ............................................................................................................... 347 729 922,90 353 041 071,56

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados .................................. � �
Cauções e activos dados em garantia .......................................................................... (279 860 727,99) (303 062 704,72)

2 � Compromissos ..................................................................................................................... 48 813 690,97 47 038 593,10

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .............. � �

Porto, 31 de Julho de 2002. � O Administrador: (Assinatura ilegível.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000068618
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

PONTO FINAL � RESTAURANTE E SNACK-BAR
DE ALBERGARIA, L.DA

Sede: Avenida de Napoleão Luís Ferreira Leão, 20,
freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 374/900928; identificação de pessoa colectiva n.º 502420510;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 5 e 6/020918.

Certifico que por escritura de 1 de Julho de 2002, a fls. 131 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 32-E do Cartório Notarial de
Albergaria-a-Velha, João Tavares Ferreira da Costa, casado, renun-
ciou às funções de gerente que vinha exercendo na sociedade e foi
alterada a redacção do artigo 5.º do pacto social que passou a ter a
seguinte redacção:

5.º

1 � A gerência da sociedade compete a quem for designado em
assembleia geral.

2 � Os gerentes, serão ou não remunerados conforme se venha a
deliberar em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

4 � São desde já nomeados gerentes os sócios Maria Dorinda Va-
lente Gomes Geraldo e Alberto Valente Gomes.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2002. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 1000143209

AROUCA

ANTÓNIO JÚLIO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 585/
990625; identificação de pessoa colectiva n.º 504925989.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

27 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000143260

AVEIRO

BRUNO DA ROCHA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 164/
340601; identificação de pessoa colectiva n.º 500048657; data do
depósito: 200602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

27 de Julho de 2002. � O Adjunto da Conservadora, Manuel
Augusto Esteves Raposo. 1000143357

BRAGANÇA & BRAGANÇA � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4703/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504639064; data do
depósito: 180602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

16 de Julho de 2002. � O Adjunto da Conservadora, Manuel
Augusto Esteves Raposo. 1000143356

ATELIER DE ARQUITECTURA E DESENHO URBANO
POMPILIO SOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3650/
951010; identificação de pessoa colectiva n.º 502736178; data do
depósito: 180602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

16 de Julho de 2002. � O Adjunto da Conservadora, Manuel
Augusto Esteves Raposo. 1000143349

GABINETE TÉCNICO PEDAGÓGICO DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3466/
950109; identificação de pessoa colectiva n.º 503353930; data do
depósito: 180602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

16 de Julho de 2002. � O Adjunto da Conservadora, Manuel
Augusto Esteves Raposo. 1000143348

TRANSFAPE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5137/
010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505576970; data do
depósito: 210602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � O Adjunto da Conservadora, Manuel
Augusto Esteves Raposo. 1000143347

AVEIPEDRA � COMÉRCIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4757/
000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504862472; data do
depósito: 200602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

24 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 1000143345

COLAÇO & PETRONILHO � ARMAZENISTAS
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2658/
910220; identificação de pessoa colectiva n.º 502507675; data do
depósito: 240602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 1000143343
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GRUAV � GRUAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1517/
820623; identificação de pessoa colectiva n.º 501293884; data do
depósito: 240602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

25 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 1000143342

SOUTO RAPOSO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2208/
881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502061243; data do
depósito: 180602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

16 de Julho de 2002. � O Adjunto da Conservadora, Manuel
Augusto Esteves Raposo. 1000143340

ELECTROREP � SOCIEDADE DE ELECTRICIDADE
DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2398/
900104; identificação de pessoa colectiva n.º 502265809; data do
depósito: 210602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

23 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 1000143338

SARAIVA & IRMÃO � TRAVÕES E EMBRAIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2200/
881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502056274; data do
depósito: 200602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas referente ao ano de 2001.

24 de Julho de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 1000143056

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

BELMIRO VALENTE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2489/920521; identificação de pessoa colectiva
n.º 502770074; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; inscrição n.º 9 e
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: (of.) 11, 14 e
15/020917.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial que:

a) O gerente Belmiro Valente Marques cessou funções, em 8 de
Maio de 2002, por falecimento;

b) Foi designado gerente, por deliberação de 25 de Junho de 2002,
o sócio Belmiro Pinto Valente Marques;

c) Foi aumentado o capital social na quantia de 36,07 euros, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelos sócios, Belmiro Pinto Valente
Marques, com 18,03 euros, para aumento do valor nominal da sua
quota de 7481,97 euros resultante da unificação das duas quotas de
2493,99 euros e 4987,98 euros de que era titular; Maria Orlanda do
Paço Valente Marques Godinho, com 3,01 euros e Abraão Lopes
Godinho, com 15,03 euros para aumento do valor nominal das suas
quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção se re-
produz:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000,00 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
7500,00 euros do sócio Belmiro Pinto Valente Marques, uma de
6250,00 euros do sócio Abraão Lopes Godinho e outra de
1250,00 euros da sócia Maria Orlanda do Paço Valente Marques
Godinho.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, nos termos e condições que
forem fixados em assembleia geral.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

19 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001624719

HIPER ACESSÓRIOS � VENDA DE ACESSÓRIOS
PARA ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3387/980330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504114476; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: (of.) 16 e 17/020730.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) O gerente José Pedro Soares de Almeida Bastos, cessou as suas
funções, em 6 de Novembro de 2001, por renúncia;

b) Foram alterados os artigos 4.º e 5.º  do pacto social, cuja redac-
ção se reproduz:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
demais valores constantes da escrita, é de 5000,00 euros (equivalente
a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas de 2500,00 euros
cada pertencentes uma a cada um dos sócios, Francisco José Cunha
Fachada e Dora Filipa Cunha Fachada.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for de-
liberado em assembleia geral pertence a ambos os sócios, Francisco José
Cunha Fachada e Dora Filipa Cunha Fachada, desde já nomeados geren-
tes e ainda ao não sócio Vítor Manuel Fachada Papises, casado, residente
na Rua do Santo Cristo, 56, Eiras, Coimbra, já nomeado gerente, sendo
suficiente a assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

20 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001623038

PADARIA E PASTELARIA MILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2344/910322; identificação de pessoa colectiva
n.º 502528346; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 6;
números e datas das apresentações: 69/011228 e 4/020724.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 3615$, realizado
por incorporação de reservas livres e subscrito por ambos os sócios,
Carlos de Bastos Marques Bandeira e Isaura da Silva Monteiro, na pro-
porção das suas quotas e para renominalização do seu valor nominal;

b) Foi alterado o artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é do
seguinte teor:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores, é de 7500,00 euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo
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uma de 5000,00 euros do sócio Carlos de Bastos Marques Bandeira e
outra de 2500,00 da sócia Isaura da Silva Monteiro.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

18 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001623259

ANTÓNIO RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 548/670830; identificação de pessoa colectiva n.º 500026173;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3; números e da-
tas das apresentações: 21/011205 e 6/020726.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 502 410$, realizado
por incorporação de reservas livres e subscrito por ambos os sócios,
Licínio Manuel Lopes da Silva, com 452 168$ e Maria Margarida
Freitas, com 50 241$, para aumento do valor nominal das suas quotas;

b) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e de-
mais valores constantes da escrita social, é de 5000,00 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 4500,00 euros do só-
cio Licínio Manuel Lopes da Silva e outra de 500,00 euros da sócia
Maria Margarida Freitas.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

20 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001623216

ANTÓNIO TEIXEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2157/891123; identificação de pessoa colectiva
n.º 502253495; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3;
números e datas das apresentações: 21/011207 e 19/020730.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 2410$, realizado
em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, António Augusto
Teixeira e Maria Alice de Almeida Oliveira em partes iguais e para
aumento do valor nominal das suas quotas;

b) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500,00 euros cada uma, sendo uma de cada sócio
António Augusto Teixeira e Maria Alice de Almeida Oliveira.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001624751

PROLEITE/MIMOSA � PRODUTOS LÁCTEOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2759/940429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503189324; averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 5 e 6/020730.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) O vogal do conselho de administração, Domingos Campos Dias,
cessou as suas funções, em 2 de Maio de 2002, por renúncia.

b) Foi designado para vogal do conselho de administração, Manuel
dos Santos Gomes, casado, por deliberação de 2 e Maio de 2002, em
substituição de Domingos Campos Dias.

Está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001623224

IRMÃOS BERNARDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 976/750912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500363404; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data
da apresentação: 6/020801.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que os membros do conselho de admi-
nistração Joaquim António Moreira Bernardes, João Moreira Bernardes
e David Moreira Bernardes e o fiscal único e suplente, respectiva-
mente, Ângelo Manuel de Oliveira Couto e Alberto Gomes Pereira
do Couto, cessaram as suas funções, em 18 de Julho de 2002, por
destituição.

Está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001624743

PROLEITE/MIMOSA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2776/940713; identificação de pessoa colectiva
n.º 503235547; averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 7 e 8/020730.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) O vogal do conselho de administração, Domingos Campos Dias,
cessou as suas funções, em 2 de Maio de 2002, por renúncia;

b) Foi designado para vogal do conselho de administração, Manuel
Augusto Nunes Neves, casado, por deliberação de 2 de Maio de 2002,
em substituição de Domingos Campos Dias.

Está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001623232

SOCALFI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2608/930304; identificação de pessoa colectiva
n.º 502939354; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, inscrição n.º 4,
inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e datas das apresenta-
ções: 21/020613, 23/020807 e 1 e 2/020925.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) Foi reduzido o capital na quantia de 0,02 euros, deliberado pelos
sócios Altino Pereira da Costa, Altino Manuel de Almeida Costa,
Amílcar de Almeida e Costa e Rui de Almeida Costa, em partes iguais
e para ajustamento do capital social convertido em euros à soma das
quotas redenominadas.

Capital: 9975,94 euros.
Sócios e quotas: 1) Altino Pereira da Costa, 6234,97 euros; 2) Altino

Manuel de Almeida Costa, 1246,99 euros; 3) Amílcar de Almeida e
Costa, 1246,99 euros; 4) Rui de Almeida Costa, 1246,99 euros.

b) Foi aumentado o capital social na quantia de 0,03 euros, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelos sócios Altino Manuel de Almeida
Costa, Amílcar de Almeida e Costa e Rui de Almeida Costa, em par-
tes iguais e para aumento do valor nominal das suas quotas;

c) Foi aumentado o capital social na quantia de 65 024,03 euros,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, para aumento do valor
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nominal das suas quotas, e do seguinte modo: Altino Pereira da Cos-
ta, com 40 640,03 euros; e cada um dos sócios Altino Manuel de
Almeida Costa, Amílcar de Almeida e Costa e Rui de Almeida Costa,
casado com Sandra Maria Gonçalves Pádua, na comunhão de adquiri-
dos, com 8128,00 euros;

d) Foi alterado o artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000,00 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, uma de 46 875,00 euros per-
tencente ao sócio Altino Pereira da Costa e três no valor de
9375,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Altino
Manuel de Almeida Costa, Amílcar de Almeida e Costa e Rui de
Almeida Costa.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001624409

OVAR

LOPES & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 709/
830606; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/020313.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe foi efectuado o registo de reforço do capital para
1 002 410$, sendo o aumento de 2410$, realizado em dinheiro, subs-
crito pelos sócios na proporção das duas quotas, redenominação do
capital social e consequente alteração parcial do contrato quanto ao
artigo 4.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

4.º

O capital social, já realizado, em dinheiro, é de 5000,00 euros,
divide-se em duas quotas de 2500,00 euros, sendo uma de cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2001756526

TECNIFACE � CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTO
E RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2414/
020314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020314.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída entre
António da Costa Almeida, casado com Maria Clementina Pais e Sil-
va, comunhão geral; Daniela Catarina Silva Costa Almeida, solteira,
maior; António Manuel Silva Costa Almeida casado com Luísa Ra-
quel de Castro Figueiredo, comunhão de adquiridos; Maria da Concei-
ção Silva Costa Almeida casada com João Manuel Gomes da Costa,
comunhão de adquiridos; Rui Daniel Silva Costa Almeida, solteiro,
maior e Nuno Jorge Silva Costa Almeida, solteiro, maior, a sociedade
em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação TECNIFACE � Construção,
Revestimento e Recuperação de Edifícios, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Seixo, da freguesia de
Válega, concelho de Ovar.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro local
do concelho ou para concelho limítrofe bem como criar ou encerrar

quaisquer  formas locais de representação social onde e quando o
entender conveniente.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a construção, recuperação e revesti-
mento de edifícios.

4.º

Capital

O capital da sociedade, já integralmente realizado em dinheiro, é
de 75 000,00 euros, correspondente à soma de seis quotas: uma quota
de 24 000,00 euros do sócio António da Costa Almeida; uma quota
de 5250,00 euros da sócia Daniela Catarina Silva Costa Almeida; uma
quota do sócio António Manuel Silva da Costa Almeida de
13 500,00 euros; uma quota da sócia Maria da Conceição Silva Costa
Almeida de 13 500,00 euros; uma quota do sócio Rui Daniel Silva Costa
Almeida de 13 500,00 euros; e uma quota do sócio Nuno Jorge Silva
Costa Almeida de 5250,00 euros.

5.º

Prestações suplementares

Poderão vir a ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de duas vezes o capital social, mediante deliberação
unânime dos sócios.

6.º

Cessão de quotas

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; para outras
pessoas depende do consentimento da sociedade, a quem é reservado
em primeiro lugar e aos demais sócios em segundo lugar o direito de
preferir nas quotas cedendas.

7.º

Gerência

1 � Gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios a
nomear em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os
sócios António da Costa Almeida, António Manuel Silva da Costa
Almeida, Maria da Conceição Silva Costa Almeida e Rui Daniel Silva
Costa Almeida.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente é suficiente a assinatura
de qualquer um dos gerentes nomeados.

8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por deliberação
da assembleia geral, a realizar no prazo de 90 dias, contados do co-
nhecimento do respectivo facto:

a) Caso a quota seja alvo de penhora, arresto ou de qualquer pro-
cedimento judicial, fiscal ou administrativo que implique a arrematação
ou adjudicação da mesma quota;

b) Caso a quota seja onerada ou cedida sem consentimento da so-
ciedade;

c) Quando por partilha judicial ou extrajudicial a quota, no seu todo
ou em parte, não seja adjudicada ao seu titular;

d) Quando o cedente da quota se recusar a celebrar a escritura de
cessão de quota depois da sociedade ou de qualquer sócio declarar pre-
tender preferir na cessão.

2 � A amortização da quota, se a lei não dispuser de outro modo,
será feita pelo valor que resultar do último balanço aprovado em
assembleia geral salvo acordo diverso entre os sócios.

9.º

Assembleias gerais

As assembleia gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
expedidas com a antecedência mínima de 15 dias salvo quando lei exija
ou consinta ou prazos e formalidades de convocação.

10.º

Falecimento ou interdição de sócio

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido e legal re-
presentante do interdito, devendo aqueles nomear um de entre si que
a todos representa enquanto a quota se mantiver indivisa.
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11.º

Participação noutras sociedades

Pode a sociedade adquirir participações em sociedades de responsabi-
lidade limitada reguladas no Código das Sociedades Comerciais ou em
leis especiais com objecto diferente ou semelhante ao da sociedade.

12.º

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência e a proceder ao levan-
tamento do capital depositado para custear as despesas do giro social
e da constituição da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2001756542

DELJUL � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2415/
020315; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020315.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída entre
Delfim Manuel Teixeira Salgado e mulher, Júlia Teles Rodrigues, ca-
sados na comunhão de adquiridos a sociedade em epígrafe a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DELJUL � Restaurante, L.da, com sede
na Rua do Club Campismo e Caravanismo Os Nortenhos, freguesia de
Cortegaça, concelho de Ovar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, snack-bar e
cafetaria. Comércio de jornais e revistas e artigos de papelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2001756577

AMÉRICO DIAS & COSTA � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2360/
020114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020114.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída entre
Américo Manuel da Silva Dias e mulher, Laura Maria Rodrigues Cos-
ta Dias, casados na comunhão de adquiridos a sociedade em epígrafe
a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Américo Dias & Costa � Materiais de
Construção, L.da, e terá a sua sede na Avenida da Praia, 191, fregue-
sia de Cortegaça, concelho de Ovar.

§ único. A gerência, poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim criar filiais,
sucursais.

2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de todo o tipo
de materiais de construção e madeiras.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500,00 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for ser de-
liberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Américo Manuel da
Silva Dias, que desde já é nomeado gerente.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º Em ampliação da esfera normal de sua competência o gerente

poderá comprar e vender veículos automóveis, de e para a sociedade.
§ 3.º É vedado aos gerentes ou procuradores e mandatários o uso

da firma social em actos estranhos à sociedade, tais como letras de
favor, fianças, avales e outros semelhantes, sob pena de serem
responsabilizados.

5.º

Por deliberação da assembleia geral  poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao dobro das quotas dos
mesmos, bem como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimen-
tos de que a mesma carecer.

Conferida, está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 1000116877

BEJA
FERREIRA DO ALENTEJO

SOPOGAR � SOCIEDADE PORTUGUESA DE GADO
DE RAÇA E DE AGRICULTURA, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 14, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 239-A/20020326; identificação de pessoa colectiva
n.º 500419108; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/
20020326.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento e alteração parcial do contrato e alterado os
artigos 1.º e 3.º

Capital: reforçado em 1 002 893$ pelos sócios, em dinheiro e
redenominado em euros, passando para 6000,00 euros.

Sócios e quotas: Beatrix Catharina Bulk uma quota de 334,19 eu-
ros, Paulus Willem Heemskerk, com uma quota de 5665,81 euros.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOPOGAR � Sociedade Portuguesa de
Gado de Raça e de Agricultura, L.da, e tem a sua sede na Rua de Miguel
Bombarda, 14, na freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
6000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 334,19 euros, pertencente à sócia Beatrix Catharina Bulk
e outra no valor de 5665,81 euros, pertencente ao sócio Paulus Willem
Heemskerk.
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§ 1.º A cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos à sociedade,
só é permitida com a autorização expressa da sociedade sendo inefi-
cazes em relação a esta quaisquer actos de disposição ente vivos em
contravenção desta cláusula estatutária.

§ 2.º A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja objecto de qualquer acto ou negócio jurídi-

co em contravenção do disposto no parágrafo anterior;
c) Quando a quota seja objecto de qualquer forma de apreensão

judicial.
§ 3.º Nas hipóteses previstas nas alíneas b) e c) do parágrafo ante-

rior a amortização será efectuada pelo valor nominal ou pelo que
resultar do último balanço aprovado, se inferior aquele, e considera-
-se efectuada com o depósito dessa quantia na Caixa Geral de Depó-
sitos, à ordem do sócio infractor ou do tribunal competente, confor-
me o caso, no prazo de dois meses a contar da data da respectiva
deliberação.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria José Ameixa Cae-
tano Patrício Jorge. 2001520360

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS PATOS, L.DA

Sede: Monte dos Patos, Alfundão, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 121/941109; identificação de pessoa colectiva n.º 502924829;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20020820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato e alterado o artigo 2.º:

2.º

Objecto

Actividades agrárias, cinegéticas, administração e exploração de caça.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria José Ameixa Cae-
tano Patrício Jorge. 2001520387

IBERPAX � CONSULTADORIA, FORMAÇÃO
E MARKETING, L.DA

Sede: Rua de Macau, 4, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 243/20020619; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/20020619.

Certifico que entre Rui Manuel Fialho Franganito e mulher Sónia
Maria Martins Amaral, casados sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residentes na Rua de Macau, 4, Ferreira do Alentejo, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IBERPAX � Consultadoria, For-
mação e Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Macau, 4, freguesia e
concelho de Ferreira do Alentejo.

3 � A gerência poderá por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e bem assim criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, independentemente a sua
situação geográfica, em todo o território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto consultadoria, formação profissional,
marketing e serviços na área da certificação de empresas.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim
como participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais
ou integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000,00 euros, e está dividido em duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 20 000,00 euros, pertencente ao primeiro outorgante Rui
Manuel Fialho Franganito, outra do valor nominal de 5000,00 euros,
pertencente à segunda outorgante, Sónia Maria Martins Amaral.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 40 000,00 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Rui Manuel Fialho
Franganito, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção do ge-
rente nomeado.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela os sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do capital
social, depositado nos termos legais, para fazer face ás despesas com
a constituição da sociedade, seu registo e publicações, e com a respec-
tiva instalação.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001520336

BRAGA
AMARES

CONTAMARES � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 123/
870220; identificação de pessoa colectiva n.º 501784527; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Oliveira
Costa Pires da Silva. 1000143298

U. P. L. � URBANIZAÇÕES DO PORTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 363/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 501444904; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Oliveira
Costa Pires da Silva. 1000143296

MOREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 165/
901226; identificação de pessoa colectiva n.º 502471581; data da
apresentação: 28062002.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Oliveira
Costa Pires da Silva. 1000143294

TRANSCORREDORA, TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 440/
010131; identificação de pessoa colectiva n.º 501475630; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Oliveira
Costa Pires da Silva. 1000143292

CASA DA TAPADA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 91/
830214; identificação de pessoa colectiva n.º 501353976; data da
apresentação: 19072002.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Oliveira
Costa Pires da Silva. 1000143290

TEXGOFIL � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 309/
970820; identificação de pessoa colectiva n.º 502616202; data da
apresentação: 09072002.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Oliveira
Costa Pires da Silva. 1000143288

IMOBILIÁRIA 3000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 360/
990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504262777; data da
apresentação: 05072002

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Oliveira Cos-
ta Pires da Silva. 1000143279

JOSÉ JOAQUIM LEITE FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 16/
600406; identificação de pessoa colectiva n.º 500157251; data da
apresentação: 23072002.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Oliveira
Costa Pires da Silva. 1000143277

JOSÉ JOAQUIM LEITE FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 16/
600406; identificação de pessoa colectiva n.º 500157251;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 1/20072002.

Certifico que,:
Averbamento n.º 5 à inscrição n.º 15 e pela apresentação n.º 1/

020729 � Recondução de funções dos membros do órgão de admi-
nistração.

Prazo: Ano de 2002.
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Oliveira
Costa Pires da Silva. 1000143275

BRAGA

FRANCISCO EUZÉBIA COELHO ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 73 e 75, Braga,
São José de São Lázaro

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8417/
020430; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020430.

Certifico que por Francisca Euzébia Coelho de Araújo, casada com
Sebastião Fernando Vaz de Araújo, na comunhão de adquiridos, com
uma quota de 60 000,00 €, foi constituída a sociedade em epígrafe, e
rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisca Euzébia Coelho Araújo,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Araújo Carandá, 73 e
75, freguesia de Braga, São José de São Lázaro, concelho de Braga.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na fabricação e comércio de
pastelaria, compra e venda de chocolates e produtos de confeitaria e
serviço de pastelaria e salão de chá.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação da própria, quando
necessária.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000138804
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RODRIGUES � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5144;
identificação de pessoa colectiva n.º 503728970; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 8/010130.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe que foi altera-
do o pacto quanto aos artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º, eliminando o 8.º
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 500 000$, dividido em três quotas sendo uma de 1 125 000$, per-
tencente ao sócios Heduíno Rodrigues, uma de 500 000$ pertencente
à sócia Maria João Sampaio Gomes Rodrigues e uma de 875 000$
pertencente ao sócio Pedro Maria Pereira Martins Cortez Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade remuneradas
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a to-
dos os sócios que, desde já, são nomeados gerentes, mantendo essa
qualidade salvo deliberação unânime em contrário.

2 � Para vincular a sociedade em actos e contratos é suficiente a
intervenção de dois gerentes, sendo um, necessariamente, Pedro Maria
Martins Cortez Marques.

3 � Compete à gerência a compra e venda ou locação de automó-
veis bem como o arrendamento de imóveis.

4 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras a
favor, avales, fianças ou abonações, respondendo o infractor pessoal-
mente pelas obrigações que assumir e pelos prejuízos que venha a causar
à sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e divisão de quotas são livres entre os sócios; quando
feitas a favor de estranhos dependem do consentimento da sociedade
que tem o direito de preferência; se a sociedade não exercer esse di-
reito, o mesmo é transferido para os sócios que o poderão usar indi-
vidualmente.

2 � O sócio que desejar ceder a sua quota a um estranho deve avisar
a sociedade e os restantes sócios, por carta registada com aviso de
recepção, indicando o nome do adquirente e as condições materiais
de cessão. O direito de preferência da sociedade e dos outros sócios
caduca 60 dias após os registos postais das respectivas comunicações,
salvo se, nesse período, houver resposta, pela mesma via e forma,
comunicando a decisão de exercer esse direito.

3 � No caso de ser exercido o direito de preferência, a sociedade
ou o sócio adquirente ficarão obrigados a pagar ao sócio cedente o
valor da quota, considerando para o efeito o que resultar do último
balanço aprovado, em quatro prestações trimestrais e de igual mon-
tante, vencendo-se a primeira 90 dias após a data de comunicação do
exercício do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer dos sócios no
caso de falência ou insolvência do titular ou se a quota for objecto de
penhora, arresto ou arrolamento.

2 � Igualmente poderá ser amortizada a quota do sócio que por
decisão voluntária e livre, deixe de prestar à sociedade a sua activida-
de como gerente e/ou «designer», a tempo completo, na base mínima
de oito horas por dia em cinco dias da semana.

3 � Em qualquer dos casos, o valor da quota e as condições de
amortização serão os previstos no n.º 3 do artigo 5.º

4 � Nas deliberações sobre a amortização, não poderá tomar par-
te o sócio visado.

ARTIGO 7.º

1 � Por falecimento de qualquer dos sócios a sociedade não se
dissolve, continuando com os sócios sobrevivos e com os herdeiros,
devendo estes nomear, no prazo de 30 dias após o falecimento, um
de entre eles que a todos represente, enquanto a quota permanecer
indivisa.

2 � A sociedade poderá, no entanto e no mesmo prazo, deliberar
a amortização da quota, sendo o seu valor o que vier a ser estipulado
por balanço especial, a dar para o efeito, com o recurso à arbitragem
no caso deste valor não ser aceite por qualquer das partes, sendo a
liquidação do devido feita nas demais condições previstas no n.º 3 do
artigo 5.º, vencendo-se a primeira prestação 90 dias após a fixação
definitiva do valor da quota.

3 � Para efeitos da arbitragem no número anterior a sociedade
indicará um dos árbitros e os herdeiros outro, devendo este escolher
um terceiro elemento.

4 � A deliberação dos árbitros deverá mostrar-se concluída no pra-
zo de 30 dias após a nomeação do último, sendo de oito dias os prazos
não previstos para cumprimento do estabelecido na presente cláusula.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 1000145855

GUIMARÃES

CORREIA & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar de Barreiro, freguesia de Polvoreira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7111;
identificação de pessoa colectiva n.º 500077096; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 88/20010118.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital em 313 300$, em dinheiro e alterados os artigos 1.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º do pacto social o qual fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a firma Correia & Filhos, L.da e
passa a ter a sua sede no lugar de Barreiro, da freguesia de Polvoreira,
do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos diversos
bens e valores do activo constantes da escrituração, é de 650 000 eu-
ros, e acha-se dividido em sete quotas, sendo uma do valor nominal
de 450 000 euros pertencente à sócia Narciso Pereira Mendes,
Herdeiros, L.da, duas iguais do valor nominal de 78 000 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios João Carlos Correia Guimarães e Albino
Augusto Correia Guimarães e quatro quotas iguais do valor nominal de
9750 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Avelino Correia de
Oliveira Mendes, Adolfo José de Oliveira Mendes, Narciso de Oliveira
Mendes e Marília do Carmo de Oliveira Mendes da Cunha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a três gerentes, eleitos em
assembleia geral, por períodos de um a três anos, sendo permitida a
sua reeleição.

O mandato terminará com a aprovação das contas do último exer-
cício que integra o respectivo período, a realizar nos três meses ini-
ciais do ano civil.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de dois ge-
rentes.

3 � À gerência são conferidos poderes para adquirir, alienar, one-
rar bens móveis e ainda onerar ou locar estabelecimentos.

4 � Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

5 � Ficam desde já nomeados gerentes para o triénio 2000/2002 os
sócios Avelino Correia de Oliveira Mendes, Adolfo José de Oliveira
Mendes e Narciso de Oliveira Mendes.

ARTIGO 5.º

1 � É livremente permitida a cessão de quotas entre os sócios, fi-
cando desde já autorizada a divisão para o efeito. A cessão a estranhos
depende do consentimento prévio da sociedade, dado por escrito.

2 � Na cessão de quotas a estranhos gozam de preferência suces-
sivamente, a sociedade e os seus sócios.

3 � Se o consentimento for negado, a sociedade deverá apresen-
tar ao sócio uma proposta de amortização ou de aquisição da quota a
alienar.

4 � O prazo para a sociedade deliberar é de 60 dias a contar do
pedido escrito do consentimento que obrigatoriamente mencionará a
identificação do cessionário e de todas as condições de cessão.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

1 � Quando, por divórcio ou separação judicial, a quota for
adjudicada ao cônjuge não sócio.

2 � Quando a quota for dada em penhor, arrestada, penhorada ou
por qualquer forma envolvida em processo judicial ou possa ser adqui-
rida por terceiros, sem prévio consentimento da sociedade.

3 � O valor da quota a amortizar, nos casos previstos nos n.os 1 e 2 an-
tecedentes, será determinado pelo último balanço aprovado, sem correcção
dos seus elementos activos ou passivos, salvo se outro for o valor imposto
por lei imperativa.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigíveis aos sócios, na proporção das suas, prestações
suplementares, até ao montante de 249 400,00 euros.

A exigibilidade das prestações suplementares deverá ser precedida
de deliberação em assembleia geral para o efeito convocada, na qual
a gerência justificará a necessidade da sua concretização, o prazo de
prestação e montantes.

ARTIGO 8.º

Os lucros do exercício, se os houver, depois de deduzida a percen-
tagem mínima estabelecida por lei, para a constituição da reserva legal,
terão a aplicação que a assembleia determinar.

ARTIGO 9.º

As assembleia gerais, sempre que a lei não prescreva prazos e for-
malidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

23 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000145857

BRAGANÇA
VINHAIS

PINTO & RODRIGUES � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 222;
identificação de pessoa colectiva n.º 504205900; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/020926.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte acto:

Apresentação n.º 1/020926 � Redenominação e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 3.º
Redenominação: capital: 9975,96 €.
Sócios e quotas: Jorge Augusto Ferreira Pinto, 4987,98 €; António

Manuel Rodrigues, 4987,98 €.
O artigo 3.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 €, representado por duas quotas iguais, de 4987,98 €, cada
uma, pertencentes respectivamente ao sócio António Manuel Rodrigues
e Jorge Augusto Ferreira Pinto.

§ único. A sociedade poderá pedir prestações suplementares de
capital, até ao montante do capital, a efectuar pelos sócios na
proporcionalidade das suas quotas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
2001822057

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

ADEGA DA COOPERATIVA DO FUNDÃO, CRL

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 2/
840816; identificação de pessoa colectiva n.º 500008469; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 8 e 9/20020328.

Certifico com referência à cooperativa em epígrafe que foram
totalmente alterados os seus estatutos os quais ficaram com a seguin-
te redacção:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede, área social, delegação e fins

ARTIGO 1.º

Denominação

A Adega Cooperativa do Fundão, CRL é uma Cooperativa agrícola
de responsabilidade limitada regendo-se pelo disposto na lei e pelos
presentes estatutos aprovados em assembleia geral de 19 de Dezem-
bro de 1999.

ARTIGO 2.º

Ramo

A Adega Cooperativa do Fundão, CRL, inclui-se no ramo agrícola
consignado na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 3.º

Duração

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Sede e área social

1 � A Cooperativa tem a sua sede e domicílio no Fundão e a sua,
área social circunscreve-se a todas as freguesias dos concelhos: Fundão,
Castelo Branco, Penamacor, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Vila
Velha de Ródão.

2 � Poderão ser estabelecidas delegações, por proposta da direc-
ção a submeter à assembleia geral.

3 � A área social poderá ser alargada por deliberação da assembleia
geral, por sua iniciativa ou sob proposta da direcção, tendo a presen-
te possibilidade de realização o desempenho do objecto e fins que se
propõe.

ARTIGO 5.º

Objecto e fins

A Cooperativa tem por fim principal o aproveitamento, valoriza-
ção e colocação dos produtos provenientes da exploração vitícola dos
seus cooperadores, nomeadamente:

a) Fabricar vinho e outros produtos provenientes das uvas produ-
zidas nas vinhas exploradas pelos cooperadores;

b) Conservar e cuidar de todos os produtos obtidos;
c) Criar e manter tipos definidos de vinho;
d) Promover a venda dos produtos da actividade da Cooperativa;
e) Promover o desenvolvimento económico e o aperfeiçoamento

técnico da viticultura;
f) Concorrer para difusão da doutrina e dos princípios do

cooperativismo como forma de desenvolver a solidariedade entre os
viticultores;

g) Colaborar com os organismos oficiais para o desenvolvimento
e aperfeiçoamento técnico da produção e para a preparação profis-
sional dos viticultores, seus associados-cooperadores e bem assim os
trabalhadores ao serviço destes.

§ 1.º A Cooperativa poderá igualmente efectuar, a título comple-
mentar, a pedido dos cooperadores, o aprovisionamento e serviços
relacionados com o objecto principal.

§ 2.º A Cooperativa poderá também efectuar, a título subsidiário e
complementar, actividades próprias doutros ramos e as necessárias à
satisfação dos seus membros.

ARTIGO 6.º

Competência

Para a realização dos seus fins pode a Cooperativa:
1 � Adquirir a propriedade ou outros direitos que assegurem o uso

e fruição de prédios ou de instalações ou de unidades fabris, ou de
locais de armazenamento e conservação, ou ainda por actividades
auxiliares ou complementares.

2 � Utilizar, ou permitir a utilização, por qualquer meio legal, no
todo ou em parte dos edifícios, e equipamentos ou serviços de coope-
rativas da mesma natureza ou da união de cooperativas de que seja
membro.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 241 � 18 de Outubro de 200222 554

3 � Ajustar com quaisquer pessoas jurídicas, singulares ou colecti-
vas, contratos, tratados ou convenções, tendo por objecto a utiliza-
ção de processos de fabrico ou de técnicas industriais ou de
comercialização.

4 � Promover o transporte em comum dos produtos dos seus
cooperadores com a colocação em armazém ou nos mercados de
consumo.

5 � Contrair empréstimos através da direcção que, sendo na sua
totalidade, superiores a 500 000 € (100 241 000$), deverão ser apro-
vados em assembleia geral.

6 � Filiar-se numa União ou Federação de Cooperativas do mes-
mo ramo ou natureza se tal for decidido pela assembleia geral.

CAPITULO II

Do capital social

ARTIGO 7.º

Capital da Cooperativa

1 � O capital da Cooperativa é variável sendo o capital social
mínimo de 100 000 € (20 000 048$).

2 � O capital é representado por títulos de 25 € (5012$), cada um.
3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes men-

ções:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data da emissão;
e) O Número em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular.
4 � O capital referido no n.º 1 deste artigo poderá ser elevado uma

ou mais vezes por deliberação da assembleia geral, mediante a emis-
são de novos títulos de capital, a subscrever pelos cooperadores.

ARTIGO 8.º

Entradas mínimas de cada cooperador

1 � O quantitativo da entrada de cada membro será determinado de
acordo com a proporção em que o cooperador participe na produção
da Cooperativa, não podendo ser inferior a quatro títulos de capital.

2 � O concreto número de títulos de capital a subscrever por cada
cooperador será achado em relação à participação proporcional dele
na produção global da Cooperativa.

3 � A relação entre a participação proporcional do cooperador
na produção da Cooperativa e os títulos de capital a serem por ele
subscritos é determinada da seguinte forma: por cada 2000 kg de uvas
entregues pelo cooperador corresponde a um título de capital.

ARTIGO 9.º

Realização de capital

1 � Cada título subscrito deverá ser realizado em dinheiro, em pelo
menos 50% do seu valor, no acto da inscrição.

2 � A parte restante do capital poderá ser realizada em presta-
ções mediante deliberação da direcção, pela forma e prazos que ela
estabelecer devendo estar integralmente realizado no prazo de três
anos, a partir da subscrição de cada título.

ARTIGO 10.º

Transmissibilidade dos títulos de capital

1 � Os títulos de capital só são transmissíveis, por acto inter vi-
vos ou mortis causa, mediante autorização da direcção, sob condição
de o adquirente ou o sucessível já ser cooperador ou reunir as condi-
ções de admissão exigidas.

2 �A transmissão inter vivos opera-se pelo endosso do título a
transmitir, assinado pelo vendedor, e averbamento no livro de regis-
to, assinado por dois membros da direcção e pelo adquirente.

3 � A transmissão mortis causa opera-se pela apresentação de
documento comprovativo da qualidade de herdeiro ou de legatário,
em função do qual será averbada em nome do seu titular, no respec-
tivo livro de registo que deverá ser assinado por dois membros da
direcção e pelo herdeiro ou legatário.

4 � Será lavrada, no respectivo título, nota de averbamento assi-
nado por dois directores, com o nome da adquirente.

5 � Não podendo operar-se transmissão mortis causa, os sucessíveis
têm direito a receber o montante dos títulos do autor da sucessão,
segundo o valor nominal, corrigido em Fundão da quota parte dos
excedentes ou prejuízos e das reservas não obrigatórias.

ARTIGO 11.º

Aquisição de títulos de capital pela Cooperativa

A Cooperativa pode adquirir, mas tão somente a título gratuito,
títulos representativos do seu próprio capital.

ARTIGO 12.º

Títulos de investimento

1 � A Cooperativa pode emitir títulos de investimento, desde que
haja deliberação da assembleia geral nesse sentido, que fixará a taxa
de juro e demais condições de emissão.

2 � Os títulos de investimento são nominativos e transmissíveis,
obedecendo aos requisitos do n.º 3 do artigo 7.º dos presentes estatutos.

3 � Os títulos de investimento podem ser subscritos por pessoas
que não sejam membros da Cooperativa mas não concedem a qualida-
de de membros da Cooperativa a quem não a tiver, embora os seus
titulares possam sempre assistir nas assembleias gerais.

4 � O produto destes títulos será escriturado em conta própria
que será utilizada pela direcção para os fins e nas condições fixadas
pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Jóia

1 � Aos cooperadores admitidos posteriormente à constituição da
Cooperativa poderá ser exigida uma jóia, cujo o montante e demais
condições de prestação serão fixadas pela assembleia geral.

2 � O montante das jóias reverte para as reservas obrigatórias
previstas nestes estatutos, segundo percentagens a fixar pela assembleia
geral.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores

ARTIGO 14.º

Número de cooperadores

O número de cooperadores é variável e ilimitado, não podendo ser
inferior a 10.

ARTIGO 15.º

Admissão de cooperadores

1 � Podem ser cooperadores as pessoas singulares ou colectivas que:
a) Exerçam a exploração vitícola dentro da área social da Coope-

rativa;
b) Tenham subscrito e realizado, no acto de admissão, o capital

mínimo e a jóia nas condições determinadas pela assembleia geral;
c) Tenham declarado perante os órgãos competentes da Coopera-

tiva que desejam assumir a qualidade de cooperador.
2 � Nenhum cooperador poderá ser membro de outra cooperativa

agrícola, a título da mesma exploração para serviços da mesma natu-
reza.

3 � Não podem ser cooperadores os titulares de interesses direc-
tos ou indirectos na área de acção da Cooperativa, relacionados com
a actividade ou actividades exercidas por ela ou susceptíveis de a afectar.

4 � A admissão como cooperador efectuar-se-á mediante propos-
ta apresentada por escrito à direcção, subscrita por dois cooperadores
e pelo proposto.

5 � A proposta de admissão deverá contar, além da identificação
completa do interessado, os seguintes elementos:

a) Declaração de que deseja adquirir a qualidade de cooperador;
b) Declaração de que está apto e disponível para desempenhar

qualquer cargo nos órgãos da Cooperativa;
c) Declaração de que não exerce qualquer actividade concorrente

com a da Cooperativa;
d) Declaração de que aceita cumprir as obrigações inerentes à sua

qualidade de cooperador.
6 � A admissão será apreciada em reunião ordinária da direcção

no prazo máximo de 90 dias posteriores à entrega da proposta e a
respectiva deliberação ser comunicada imediatamente por escrito ao
interessado.

7 � Poderá a direcção recusar a admissão enquanto a Cooperativa
não dispuser dos meios necessários à resposta da solicitação do novo
membro.

8 � A recusa de admissão é passível de recurso para a assembleia
geral a interpor no prazo de 15 dias por iniciativa do candidato ou
dos cooperadores do proponente.

9 � A assembleia geral deliberará na sua primeira reunião seguinte
à da interposição do recurso.
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10 � O candidato a cooperador que obtiver resolução favorável à
sua admissão será desde logo inscrito ficando sujeito aos direitos e
obrigações decorrentes da sua condição de cooperador.

11 � A inscrição de cooperadores far-se-á em livro próprio (re-
gisto de cooperadores) sempre patente na sede da Cooperativa, don-
de constará com referência a cada cooperador o número de inscrição
por ordem cronológica de adesão, o capital subscrito e o realizado.

12 � Os herdeiros do cooperador falecido sucedem-lhe em direi-
tos e obrigações perante a Cooperativa, sem prejuízo do disposto no
número seguinte.

13 � Os herdeiros que reúnam as condições necessárias para o efei-
to, poderão assumir a qualidade de cooperador com a mesma explora-
ção agrícola nas mesmas condições pelas quais o falecido se encon-
trava vinculado à Cooperativa.

ARTIGO 16.º

Direitos dos cooperadores

1 � Os cooperadores têm direito a:
a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas e dis-

cutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos da Cooperativa;
c) Requerer aos órgãos da Cooperativa as informações que deseja-

rem e examinar a escrita e as contas da Cooperativa, nos períodos e
nas condições que forem fixados pelos estatutos, pela assembleia ge-
ral ou pela direcção, de cuja deliberação nesta matéria cabe recurso
para a assembleia geral;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos definidos
nos estatutos ou, quando esta não seja convocada, requerer a sua con-
vocação nos termos da lei;

e) Solicitar a sua admissão;
f) Propor a admissão de novos cooperadores.
2 � Os cooperadores têm direito para além do que se deixa referida a:
a) Reclamar perante a assembleia geral contra as infracções das

disposições legais estatutárias que sejam cometidas, quer pelos geren-
tes quer por alguns dos cooperadores;

b) Reclamar para a direcção contra qualquer acto irregular cometi-
do por empregado ou cooperador;

c) Haverem parte nos excedentes, com observância do que for
deliberado em assembleia geral e com respeito do que se contém na
alínea f) do artigo 55.º destes estatutos.

ARTIGO 17.º

Deveres dos cooperadores

1 � Os cooperadores devem:
a) Tomar parte nas assembleia gerais;
b) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido

eleitos, salvo motivo justificado de escusa;
c) Participar, em geral, nas actividades da Cooperativa e prestar

trabalho ou serviço que lhe competir;
d) Efectuar os pagamentos previstos nestes estatutos.
2 � Os cooperadores, para além do referido no número anterior,

obrigam-se também a:
a) Entregar à Cooperativa a totalidade do produto da sua explora-

ção, objecto da Cooperativa, com excepção das quantidades que jul-
gar indispensáveis às necessidades familiares e profissionais;

b) Permanecer na Cooperativa durante dois exercícios sempre que
cumprimento das obrigações respeite ou se reflicta em vinculações da
Cooperativa;

c) Não realizar actividades concorrenciais com as que sejam objec-
to principal da Cooperativa;

d) Realizar o capital social segundo o disposto nestes estatutos ou
no regulamento interno, nomeadamente nos casos em que se verifi-
quem aumentos de produção entregues;

e) Comunicar à direcção dentro do prazo de 30 dias quando deixar
de exercer a exploração na área da sua Cooperativa.

§ 1.º Se o cooperador não comunicar a sua vontade de se retirar,
por carta registada com aviso de recepção até 90 dias antes do fim do
período de obrigatoriedade será considerado como tacitamente obri-
gado a novo período de vinculação, se outra coisa não tiver sido es-
tipulado e por si aceite.

§ 2.º O não cumprimento, por parte dos cooperadores, das obriga-
ções assumidas, não os dispensa do pagamento da percentagem dos
encargos fixos e despesas que eram correspondentes à actividade nor-
mal a que se vinculou no acto de admissão.

§ 3.º São, porém, motivos de escusa do cumprimento das obriga-
ções consignadas na alínea c) do n.º 1:

a) Motivo forte e atendível de saúde reconhecida pela assembleia
geral, pela direcção ou comprovado por atestado médico;

b) Ausências habituais e suficientemente demoradas que impossibi-
litem o cooperador de bem desempenhar o cargo para que fora eleito;

c) Idade superior a 70 anos.

ARTIGO 18.º

Demissão

1 � Os cooperadores podem solicitar a demissão por meio de car-
ta dirigida à direcção no fim de cada exercício social com pré-aviso
de 90 dias, sem prejuízo pelo cumprimento das suas obrigações como
membro da Cooperativa.

2 � A assembleia geral poderá estabelecer condicionamentos para
a efectivação da demissão em correspondência com a execução, res-
peito e cumprimento de compromissos.

3 � Ao cooperador cuja demissão for aceite será restituído no pra-
zo de um ano após a respectiva solicitação o valor dos títulos de capi-
tal realizado, assim como os excedentes e os juros a que tiver direito
relativamente ao último exercício social até ao momento da demissão.

4 � Os valores referidos no número anterior reverterão para re-
servas de investimento no caso de não serem reclamados pelos res-
pectivos titulares durante o prazo máximo de 10 anos após a sua
demissão.

ARTIGO 19.º

Exclusão

1 � Poderão ser excluídos da Cooperativa, os cooperadores que
violarem grave e culposamente os deveres sociais previstos no arti-
go 17.º designadamente:

a) Deixarem de exercer a exploração vitícola na área de acção da
Cooperativa por prazo superior a dois anos;

b) Passarem a explorar ou a negociar de forma concorrencial com
a Cooperativa, quer em nome próprio, quer através de interposta
pessoa ou empresa;

c) Negociarem produtos, matérias-primas, máquinas ou outras quais-
quer mercadorias ou equipamentos que hajam adquirido por intermé-
dio da Cooperativa;

d) Transmitirem para outros os benefícios que só aos membros é
lícito obter;

e) Tiverem sido declarados em estado de falência fraudulenta ou de
insolvência ou tiverem sido demandados pela Cooperativa, havendo
sido condenados por decisão transitada em julgado;

f) Tiverem cometido crime que implique a suspensão de direitos civis;
g) Deixarem de entregar os produtos da sua exploração por perío-

do consecutivo de dois anos.
2 � As infracções cometidas pelos membros que não importem

exclusão poderão ser punidas consoante a sua gravidade, pela direc-
ção, com penas de censura, multa ou suspensão de direitos e benefí-
cios por determinado período, sem prejuízo do recuso que delas cabe
para a assembleia geral nos termos da alínea j) do artigo 32.º

3 � O recurso a que se refere o número anterior deverá ser inter-
posto no prazo de oito dias a contar da data em que o membro rece-
ber a comunicação da penalidade imposta.

4 � A pena de exclusão é da competência exclusiva da assembleia
geral e terá de ser fundada em facto grave e culposo, violador das
obrigações de cooperador, das disposições do Código Cooperativo e
legislação complementar.

5 � A decisão de exclusão resultará de um processo escrito do qual consta:
a) Discriminação pormenorizada do facto ou factos praticados pelo

cooperador excluendo;
b) A sua completa individualização e qualificação;
c) A prova recolhida;
d) A defesa do cooperador;
e) A proposta, devidamente fundamentada, da pena de exclusão.
6 � O processo de exclusão será presente à primeira assembleia

geral que se realizar após a conclusão do processo, na qual se decidirá.
7 � Os cooperadores excluídos terão direito aos reembolsos pre-

vistos nos termos do n.º 3 do artigo 18.º
8 � A Cooperativa poderá, no entanto, compensar os valores do

reembolso com as indemnizações a que eventualmente tenha direito
pelos factos que motivaram a exclusão no caso de acordo quanto aos
respectivos montantes.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 20.º

Órgãos

1 � Os órgãos sociais da Cooperativa são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
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ARTIGO 21.º

Comissões especiais

Por proposta da direcção, poderá a assembleia geral criar as se-
guintes comissões especiais:

a) Comissão de Formação de Educação Cooperativa;
b) Comissão de Defesa e Orientação dos viticultores, seus

cooperadores;
c) Comissão consultiva.
§ 1.º Estas comissões funcionarão na dependência directa da direcção.
§ 2.º A composição, funcionamento, funções e duração das comis-

sões especiais, criadas nos termos do corpo deste artigo, constarão de
regulamento próprio a elaborar pela direcção.

§ 3.º A direcção poderá também deliberar a criação de outras co-
missões especiais, de fins e duração mais restritos, para o desempe-
nho de tarefas concretamente determinadas e a estabelecer em regu-
lamento próprio o seu objecto, composição, modo de funcionamento
e duração.

ARTIGO 22.º

Duração dos mandatos

A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia geral,
da direcção e do conselho fiscal é de três anos, sendo permitida a
reeleição mas consecutivamente, uma só vez.

ARTIGO 23.º

Exigibilidade

Só são elegíveis para os cargos dos órgãos sociais da Cooperativa
os cooperadores que:

a) Se encontrem no gozo dos seus direitos civis e estatutários;
b) Sejam membros cooperadores da Cooperativa há pelo menos

12 meses;
c) Tenham realizado o capital dos títulos por si subscritos e nada

devam à Cooperativa;
d) Não tenham sido eleitos já para um outro dos órgãos da Coope-

rativa e para o mesmo mandato;
e) Não sejam cônjuge, irmão, parente ou afim na linha recta ou

que viva em comunhão, ainda que de facto, com pessoa já eleita para
qualquer cargo dos órgãos sociais;

f) Não prestem serviços remunerados à Cooperativa nem estejam
por qualquer forma na sua dependência.

ARTIGO 24.º

Eleições

1 � Os membros titulares da direcção, do conselho fiscal e da mesa
da assembleia geral são eleitos por maioria simples de votos, entre os
cooperadores no pleno gozo dos seus direitos, em escrutínio secreto,
se entre as listas que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral com
antecipação mínima de cinco dias em relação à data da assembleia
geral;

b) Sejam subscritas por um mínimo de 10 membros no pleno gozo
dos seus direitos;

c) Sejam constituídas por cooperadores da Cooperativa que reunam
as condições de elegibilidade;

d) Mencionem o nome dos cooperadores para todos os cargos a
preencher e o nome de três cooperadores suplentes para cada um dos
órgãos a eleger;

e) Sejam acompanhados de declaração de cada cooperador de que
aceita o cargo para que venha a ser eleito.

ARTIGO 25.º

Actos incompatíveis com o exercício dos cargos sociais

Aos cooperadores titulares dos cargos dos órgãos sociais da Coope-
rativa é vedado:

a) Aceitar benefícios por actos que respeitem à Cooperativa ou,
comprovadamente, a prejudique;

b) Realizar por conta ou em nome da Cooperativa operações alheias
aos seus objectivos ou fins, devendo considerar-se, neste caso, viola-
ção do mandato.

§ único. Nos casos previstos nas alíneas a) e b) deste artigo o
cooperador, será pelo presidente da mesa da assembleia geral e após
indagação sumária, imediatamente suspenso do exercício do cargo que
desempenha, e nesta situação se manterá até à realização da primeira
assembleia geral que decidirá em conformidade com os interesses da
Cooperativa.

ARTIGO 26.º

Remuneração dos órgãos sociais

Os titulares dos órgãos sociais da Cooperativa, poderão receber as
remunerações que lhes forem fixadas pela assembleia geral.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 27.º

Definição e composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa e as
suas deliberações tomadas nos termos legais e estatutários, são obri-
gatórias para os restantes órgãos sociais e para todos os membros da
Cooperativa.

2 � Participam na assembleia geral com direito a voto todo os
cooperadores no pleno gozo dos seus direitos.

3 � Cada cooperador tem direito a um voto.

ARTIGO 28.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordinárias.
2 � A assembleia geral reunirá em sessão ordinária obrigatoria-

mente duas vezes por ano:
a) Uma, até dia 31 de Março, para apreciação e votação do balan-

ço, relatório de contas da direcção, do parecer do conselho fiscal e
eleição dos órgãos sociais da Cooperativa nos anos em que ela haja
lugar;

b) A outra, até dia 31 de Dezembro, para apreciação e votação do
orçamento e do plano de actividades para o exercício seguinte.

3 � A assembleia geral reúne em sessão extraordinária quando
convocada;

a) Por iniciativa do presidente da assembleia geral;
b) A pedido do presidente da direcção;
c) A pedido do presidente do conselho fiscal;
d) Requerimento de, pelo menos, 5% dos cooperadores enquanto o seu

número for inferior a 1000; logo que o número de cooperadores ultrapasse
os 1000, a convocatória deverá ser requerida por 10%, pelo menos, dos
cooperadores.

ARTIGO 29.º

Convocatória da assembleia geral

1 � A assembleia geral é convocada com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, pelo presidente da mesa.

2 � A convocatória que deverá conter a ordem de trabalhos da
assembleia, bem como o dia, hora e o local da reunião, será publicada
num diário do distrito em que a Cooperativa tenha a sua sede ou, na
falta daquele, em qualquer outra publicação do distrito que tenha uma
periodicidade máxima quinzenal.

3 � Na impossibilidade de se observar o disposto no número ante-
rior, será convocatória publicada num diário do distrito ou de região
administrativa mais próxima da localidade em que se situe a sede da
Cooperativa.

4 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores a
convocatória será enviada a todos os membros por via postal ou em
mão, sendo obrigatório neste caso, a assinatura pelo destinatário do
documento comprovativo do seu recebimento.

5 � A convocatória será fixada nos locais em que a Cooperativa
tenha a sua sede ou outras formas de representação social.

6 � A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser
feita no prazo de 15 dias após o pedido ou requerimento previsto no
n.º 3 do artigo 28.º, devendo a reunião realizar-se no prazo máximo
de 30 dias contados da data da recepção do pedido ou requerimento.

7 � Quando a convocação da assembleia geral for pedida e reque-
rida e não tiver lugar no prazo fixado no n.º 1 deste artigo, será a
convocação requerida ao Juiz do Tribunal da Comarca.

ARTIGO 30.º

Constituição da mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e por um secretário, eleitos por três anos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Presidir à mesa e dirigir os respectivos trabalhos;
c) Verificar a conformidade das listas candidatas aos órgãos sociais

da Cooperativa com o consignado na lei e nestes estatutos;
d) Conferir a posse aos titulares eleitos para os órgãos sociais da

Cooperativa;
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e) Assinar os termos de abertura e encerramento do livro de actas
e rubricar as folhas do mesmo livro.

3 � Ao secretário compete coadjuvar o presidente na orientação
dos trabalhos a elaborar as actas das reuniões.

4 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia ge-
ral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos, de entre os
cooperadores presentes, os quais cessarão as suas funções nos termos
da reunião.

ARTIGO 31.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiver presente mais de metade dos cooperadores com direito a
voto, os seus representantes devidamente credenciados.

2 � Se à hora marcada para a reunião não ser verificar o número
de presenças previsto no número anterior, a assembleia reunirá, com
qualquer número de cooperadores, uma hora depois.

3 � No caso da convocação da assembleia geral ser feita em ces-
são extraordinária e a requerimento dos cooperadores, a reunião só se
efectuará se nelas estiverem presentes, pelo menos, três quartos dos
requerrentes.

4 � Será lavrada acta de cada reunião da assembleia geral, assinada
pelos cooperadores que constituem a mesa.

§ único. Todos os elementos de escrita e demais documentos res-
peitantes à ordem de trabalhos deverão estar patentes na sede da
Cooperativa, para serem consultados pelos cooperadores, desde a data
da convocatória até ao dia da realização da assembleia geral.

ARTIGO 32.º

Competência exclusiva da assembleia geral

1 � É competência exclusiva da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar e votar anualmente o balanço, o relatório e as contas

da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades para o

exercício seguinte;
d) Fixar as taxas de juros a pagar aos títulos emitidos da Coopera-

tiva;
e) Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
f) Alterar os estatutos e a provar os regulamentos internos;
g) Aprovar a fusão, a incorporação e a cisão de cooperativas;
h) Aprovar a dissolução da Cooperativa;
i) Aprovar a filiação da Cooperativa em uniões, federações e con-

federações;
j) Decidir a admissão sempre, que prevista estatutariamente, e a

exclusão dos cooperadores e funcionar como instância de recurso em
relação às sanções aplicadas pela direcção, sem prejuízo do recurso
para tribunais;

l) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais da Coope-
rativa e da mesa da assembleia;

m) Decidir do exercício de direito de acção civil ou penal, contra di-
rectores, gerentes e outros mandatários e membros do conselho fiscal;

n) Apreciar e votar matérias especialmente previstas nestes esta-
tutos, no Código Cooperativo, no Decreto-Lei n.º 394/82 e em legis-
lação afim;

o) Apreciar, discutir e aprovar os regulamentos internos ou as al-
terações dos estatutos da Cooperativa,

p) Criar ou aprovar a criação das omissões especiais a que alude o
artigo 21.º;

q) Aprovar os empréstimos a contrair pela Cooperativa, sob pro-
posta da direcção;

r) Apreciar e votar todas as matérias especialmente previstas nes-
tes estatutos no Código Cooperativo e na legislação complementar
aplicável aos diversos ramos do sector cooperativo.

2 � Para além dos actos referidos no número anterior é matéria
da competência da assembleia geral sancionar os contratos previstos
no n.º 3 do artigo 6.º destes estatutos.

3 � O relatório anual, o balanço, parecer do conselho fiscal e a
lista dos cooperadores com direitos a voto estarão patentes ou serão
distribuídos aos cooperadores, com a antecedência mínima de 15 dias
sobre a data em que deve ter lugar a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 33.º

Assessoria

Se a assembleia geral, assim o entender, poderá a direcção ou o
conselho fiscal ser assessorado por um revisor de contas ou por uma
sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 34.º

Deliberações

São nulas as deliberações tomadas sobre matérias que não constem
da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se, estando pre-
sentes ou representados devidamente todos os membros da Coopera-
tiva, no pleno gozo dos seus direitos, concordarem, por unanimidade,
com a respectiva inclusão, ou se incidir sobre matéria constante na
alínea m) do artigo 32.º destes estatutos.

ARTIGO 35.º

Votação

1 � Nas assembleias gerais da Cooperativa cada cooperador dis-
põe de um voto, qualquer que seja a sua parte no capital social.

2 � É exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos
votos expressos na aprovação das matérias constantes das alíneas f),
g), h), i), j) e m) do n.º 1 do artigo 32.º

3 � No caso da aprovação da dissolução da Cooperativa, ela não
terá lugar se pelo menos o número mínimo de membros referidos no
artigo 14.º destes estatutos se declarar disposto a assegurar a perma-
nência da Cooperativa qualquer que seja o número de votos contra.

ARTIGO 36.º

Voto por correspondência

É admitido o voto por correspondência, sob condição de o seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
de ordem de trabalhos e da assinatura do cooperador se encontrar
reconhecida nos termos legais.

ARTIGO 37.º

Voto por representação

1 � É também admitido o voto por representação, devendo a
delegação de poderes constar de documento escrito e dirigido ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral e a assinatura do mandatário estar
reconhecida nos termos do artigo anterior.

2 � Cada representante não pode representar mais do que um
cooperador da Cooperativa.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 38.º

Composição

1 � A direcção é composta por três cooperadores que escolherão
entre si o presidente, o secretário e o tesoureiro.

2 � Poderá ser criado, quando for entendido conveniente, o cargo
de vice-presidente.

3 � Juntamente com os elementos efectivos da direcção serão
eleitos três suplentes, com o fim de substituírem os efectivos nas suas
tarefas.

4 � Se a assembleia geral não proceder à distribuição dos
cooperadores eleitos para a direcção pelos respectivos cargos, será
aquela feita na primeira reunião da direcção.

ARTIGO 39.º

Reuniões

1 � A direcção reunirá em sessão ordinária, pelo menos em cada
quinzena, em dia e hora a fixar pelos elementos efectivos eleitos, no
início do seu mandato.

2 � A direcção reunirá extraordinariamente sempre que o presi-
dente a convoque ou a pedido da maioria dos seus membros efectivos.

3 � A direcção só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

4 � Na falta de qualquer director efectivo deverá ser chamado à
efectividade o respectivo suplente.

5 � Se não for possível completar a direcção pela forma indicada
no número anterior deverá proceder-se, no prazo de 30 dias, ao pre-
enchimento das vagas pela assembleia geral.

6 � Será lavrada acta de cada sessão da direcção na qual se indica-
rão os nomes dos directores presentes e as deliberações tomadas. As
actas serão assinadas pelos directores presentes à sessão.

ARTIGO 40.º

Competência

A direcção é o órgão de administração e representação da Coope-
rativa e compete-lhe designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e
à apreciação e aprovação da assembleia geral, o balanço, relatório e
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contas do exercício, bem como o orçamento e o plano de actividades
para o ano seguinte, em tempo suficiente para que sejam respeitados
os prazos estipulados no n.º 3 do artigo 32.º;

b) Promover e fazer cumprir o plano de actividades anual;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias da com-

petência deste;
d) Deliberar sobre a admissão de novos cooperadores e sobre a

aplicação de sanções previstas na lei e nestes estatutos, dentro dos
limites da sua competência;

e) Zelar pelo respeito da lei, destes estatutos e das deliberações da
assembleia geral;

f) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da Coope-
rativa;

g) Representar a cooperativa em juízo e fora dele;
h) Assegurar a escrituração dos livros, nos termos legais;
i) Praticar todos e quaisquer actos na defesa dos interesses da coope-

rativa e dos cooperadores e na salvaguarda dos princípios cooperativos;
j) Arrendar propriedades necessárias à instalação da sua sede, arma-

zéns e depósitos, adquirir máquinas, ferramentas, meios de transporte,
livros, móveis e tudo quanto se torne necessário ao funcionamento da
Cooperativa e, ainda, vender bens que não convenham ou se tornem
dispensáveis, obtido o parecer favorável do conselho fiscal;

l) Autorizar, a transmissão dos títulos dos cooperadores nos ter-
mos e condições estipuladas nos artigos 10.º e 11.º;

m) Adquirir, construir e alienar imóveis quando autorizada pela
assembleia geral;

n) Propor à assembleia geral a realização de empréstimos, quando
necessários;

o) Franquear todos os documentos e a escrituração do conselho
fiscal ou a qualquer cooperador que o solicite;

p) Recorrer para a assembleia geral ou para quem de direito, sem-
pre que se torne necessário;

q) Tem a direcção poderes executivos para contrair empréstimos
de valor global até 500 000,00 € (100 241 000$) atendendo ao dis-
posto ao artigo 6.º, n.º 5 dos presentes estatutos.

ARTIGO 41.º

Poderes de representação

A direcção pode delegar no presidente os poderes colectivos de
representação previstos na alínea g) do artigo anterior.

ARTIGO 42.º

Assinaturas

Para obrigar a Cooperativa são bastantes duas assinaturas, bastan-
do uma única assinatura em actos de mero expediente.

ARTIGO 43.º

Gerentes e outros mandatários

A direcção pode designar um ou mais gerentes, ou outros mandatá-
rios, delegando-lhe poderes específicos previstos nestes estatutos ou
aprovados pela assembleia geral, e revogar os respectivos mandatos.
A designação deverá ser ratificada em assembleia geral.

ARTIGO 44.º

Responsabilidade dos directores, dos gerentes
e outros mandatários

1 � São responsáveis civilmente, de forma pessoal e solidária,
perante a Cooperativa a terceiros, sem prejuízo de eventual respon-
sabilidade criminal e da aplicabilidade de outras sanções, os directores,
os gerentes e outros mandatários que hajam violado a lei, os estatutos
ou as deliberações da assembleia geral ou deixado de executar fiel-
mente o seu mandato designadamente:

a) Praticando, em nome da Cooperativa, actos estranhos ao ob-
jecto ou aos interesses desta ou permitindo a prática de tais actos;

b) Pagando ou mandando pagar importâncias não devidas pela
Cooperativa,

c) Deixando de cobrar créditos que por isso hajam prescrito;
d) Procedendo à distribuição de excedentes fictícios ou que violem

os estatutos ou a lei;
e) Usando o respectivo mandato, com ou sem utilização de bens

ou créditos da Cooperativa, em benefício próprio ou de outras pesso-
as, singulares ou colectivas.

2 � A delegação de competência da direcção em um ou mais ge-
rentes ou outros mandatários não isenta de responsabilidade os direc-
tores, salvo o disposto na lei.

3 � Os gerentes e outros mandatários respondem nos mesmos
termos que os directores perante a Cooperativa a terceiros, pelo de-
sempenho das suas funções.

ARTIGO 45.º

Competência do presidente

Compete ao presidente da direcção:
a) Presidir e dirigir as reuniões da direcção;
b) Assinar as actas, balancetes, balanços, relatórios, livros, corres-

pondência e tudo o mais que careça de assinatura;
c) Autorizar os pagamentos e assinar as respectivas ordens de pa-

gamento;
d) Pedir a reunião da assembleia geral, quando necessário, nos ter-

mos do artigo 28.º, n.º 3, alínea b).

ARTIGO 46.º

Competência do secretário

Compete ao secretário da direcção:
a) Redigir, lavrar e assinar as actas das reuniões da direcção;
b) Verificar e assinar os documentos de receita e de despesa;
c) Elaborar os relatórios dos actos da direcção a julgar pela assembleia

geral;
d) Superintender nos serviços do escritório, orientar e dirigir os

trabalhadores aqui afectos, podendo incumbir a empregado da sua
confiança a elaboração das tarefas constantes das alíneas anteriores.

ARTIGO 47.º

Competências do tesoureiro

Compete ao tesoureiro:
a) Arrecadar e ter sob a sua responsabilidade os valores monetários

da Cooperativa, devendo, de preferência, depositá-los em estabeleci-
mentos de crédito cooperativo;

b) Efectuar os pagamentos e assinar as respectivas ordens de paga-
mento.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 48.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e
três membros suplentes.

2 � Os membros efectivos designarão entre si o presidente, o se-
cretário e o relator.

3 � Os cargos do conselho fiscal serão designados na primeira
reunião deste órgão.

ARTIGO 49.º

Competência

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Coopera-
tiva, competindo-lhe designadamente:

a) Examinar a escrita e toda a documentação da Cooperativa que
julgar conveniente;

b) Verificar, quando creia necessário, o saldo da caixa e a existên-
cia de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar das
respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório e as contas de exer-
cício e o orçamento e o plano das actividades para o ano seguinte;

d) Requerer, quando o julgue necessário, a convocação da assembleia
geral.

ARTIGO 50.º

Reuniões

1 � Ao presidente do conselho fiscal compete convocar as reuni-
ões sempre que o entender conveniente.

2 � O conselho fiscal reúne em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

3 � O conselho fiscal reunirá em sessão ordinária uma vez em
cada três meses, em dia e hora fixados no início do mandato pelos
seus membros efectivos.

4 � Os membros do conselho fiscal podem assistir por direito às
reuniões do mesmo.

5 � Os membros suplentes do conselho fiscal podem assistir às
reuniões da direcção.

6 � O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que o
presidente o convoque ou a pedido da maioria dos seus membros efec-
tivos.

7 � O conselho fiscal só poderá tomar deliberações com a presen-
ça de mais de metade dos seus membros efectivos.
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8 � Será lavrada acta de cada sessão do conselho fiscal, na qual
serão indicados os nomes dos presentes e as deliberações tomadas. As
actas serão assinadas pelos directores presentes à sessão.

CAPÍTULO V
Do exercício social: receitas, reservas

e distribuição de excedentes

ARTIGO 51.º

Receitas

São receitas da Cooperativa_
a) Resultados da sua actividade;
b) Rendimentos dos seus bens;
c) Valor dos títulos subscritos pelos cooperadores;
d) Valor das jóias pagas pelos cooperadores;
e) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
f) Quaisquer outras não impedidas por lei nem contrárias aos pre-

sentes estatutos.
ARTIGO 52.º

Reservas

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas de exercício e

integração por meios líquidos e disponíveis;
b) Reserva para educação e formação cooperativa destinada a co-

brir as despesas com a educação dos seus membros.
2 � Poderá também a assembleia geral deliberar a criação de ou-

tras reservas, definir o modo de formação, aplicação ou liquidação.
3 � Se os prejuízos do exercício forem superiores ao montante de

reserva legal a diferença poderá, por deliberação da assembleia geral,
ser exigida aos cooperadores, proporcionalmente às operações reali-
zada por cada um deles, sendo a reserva legal reconstituída até ao
nível anterior em que se encontrava.

ARTIGO 53.º

Reserva legal

Revertem para a reserva legal, segundo a proporção que for defini-
da pela assembleia geral:

a) As jóias pagas pelos cooperadores em conformidade com o es-
tabelecido no artigo 13.º;

b) Os excedentes anuais líquidos;
c) Os donativos e subsídios não reembolsáveis.

ARTIGO 54.º

Reserva para a educação e formação cooperativa

1 � Revertem para a reserva para a educação e formação coope-
rativa:

a) A parte das jóias que não for afectado à reserva legal;
b) A percentagem dos excedentes anuais líquidos estabelecidos pela

assembleia geral;
c) Os donativos e subsídios não reembolsáveis que forem especial-

mente destinados às finalidades da reserva.
2 � As formas de aplicação desta reserva serão determinadas pela

assembleia geral.
ARTIGO 55.º

Aplicação dos excedentes

Os excedentes terão a seguinte aplicação:
a) Para constituição da reserva legal, reverterão 10%, até comple-

tar montante igual ao do capital da Cooperativa;
b) Para constituição de reserva de educação e formação coopera-

tiva, a percentagem que a assembleia geral determinar;
c) Para o fundo de investimento, quando criado pela assembleia

geral, a percentagem que lhe for destinada;
d) O remanescente será rateado, como retorno, pelos cooperadores,

na proporção do valor das operações realizadas por cada um durante
o exercício;

e) As percentagens que a assembleia geral fixar para reservas facultativas;
f) Uma percentagem não superior a 10% que a assembleia geral

poderá fixar, depois de deduzidas as reservas atrás referidas, para re-
muneração de títulos de capital.

CAPÍTULO VI
Da dissolução e partilha

ARTIGO 56.º

Dissolução

A Cooperativa dissolver-se-á por:
a) Esgotamento do objecto ou impossibilidade insuperável da sua

prossecução;

b) Fusão por integração, por incorporação ou cisão integral, nos
termos dos artigos 72.º e 73.º do Código Cooperativo;

c) Deliberação da assembleia geral, tomada nos termos da alínea h)
do artigo 46.º e do n.º 3 do artigo 48.º do Código Cooperativo e
alínea h) do artigo 32.º destes estatutos;

d) Decisão judicial transitada em julgado que verifique que a
Cooperativa não respeita no seu funcionamento os princípios coope-
rativos que o objecto real da Cooperativa não coincide com o objec-
to expresso no acto de constituição ou nos estatutos que utiliza siste-
maticamente meios ilícitos para a prossecução do seu objecto ou ainda
que recorre à forma de Cooperativa para alcançar indevidamente
benefícios legais.

ARTIGO 57.º

Processo de liquidação e partilha

1 � A dissolução da Cooperativa iniciar-se-á pela nomeação de
uma comissão liquidatária, encarregada do processo de liquidação do
património da Cooperativa.

2 � No caso de dissolução voluntária, a assembleia geral que deli-
berar a dissolução deve eleger a comissão liquidatária, à qual conferirá
os poderes necessários para, dentro do prazo que lhes fixar, proceder
à liquidação.

3 � Aos casos de dissolução referidos nas alíneas a), b) e e) do
artigo anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, o processo
de liquidação previsto na secção I do capítulo XV do título 4.º do
Código do Processo Civil.

4 � No caso de dissolução referido na alínea d) do artigo anterior
é aplicável, com as necessárias adaptações, o processo de liquidação
em benefício de credores previsto na secção III do capítulo XV do
título 4 do Código do Processo Civil.

5 � Feita a liquidação total, deve a comissão liquidatária apresen-
tar as contas à assembleia geral ou ao tribunal, conforme os casos,
organizando, sob a forma de mapa, um projecto de partilha do saldo,
nos termos do artigo seguinte.

6 � A última assembleia geral ou tribunal, conforme os casos,
designará quem deve ficar depositário dos livros, papéis e documen-
tos da Cooperativa que deverão ser conservador pelo prazo de cinco
anos.

ARTIGO 58.º

Destino do património liquidado

1 � Uma vez satisfeitas as despesas decorrentes do próprio pro-
cesso de liquidação, o saldo obtido por este será aplicado, imediata-
mente e pela seguinte ordem, a:

a) Pagar os salários e as prestações devidas aos trabalhadores da
Cooperativa;

b) Pagar os débitos da Cooperativa, incluindo o resgate de títulos
de investimento e outras prestações eventuais feitas pelos membros
da Cooperativa, estabelecidos nos termos do artigo anterior;

c) Resgatar os títulos de capital.
2 � O montante da reserva legal estabelecido nos termos do arti-

go 67.º do Código Cooperativo que não tenha sido destinado a co-
brir eventuais perdas de exercício e que não seja susceptível de apli-
cação diversa, pode transitar, com idêntica finalidade, para a nova
entidade cooperativa que se formar na sequência de fusão ou de cisão
de Cooperativa em liquidação.

3 � Quando a Cooperativa em liquidação não suceder nenhuma
entidade cooperativa nova, a aplicação do montante estabelecido no
número anterior será:

a) Determinada pela união, federação ou confederação do ramo do
sector cooperativo na qual a Cooperativa estiver agrupada;

b) Determinada pela união, federação ou confederação que, aten-
dendo à identidade do ramo do sector cooperativo ou de âmbito, mais
próxima estiver da Cooperativa, caso esta não esteja agrupada em
nenhuma cooperativa de grau superior.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 59.º

Responsabilidade dos órgãos sociais

Os membros da direcção, gerentes e outros mandatários, e do con-
selho fiscal, só ficam isentos de responsabilidade perante a Coopera-
tiva depois da aprovação, pela assembleia geral do balanço, do relató-
rio e contas ou por actos que lhes sejam inerentes.

§ único. O disposto no corpo deste artigo não se aplica se os fac-
tos praticados violarem a lei ou os estatutos, ou forem consciente-
mente inexactos ou dissimularem a situação real da Cooperativa.
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ARTIGO 60.º

Vacatura dos órgãos sociais

1 � No caso de demissão dos órgãos sociais eleitos, o presidente
da assembleia geral convocará, de imediato, uma reunião extraordiná-
ria da assembleia geral para deliberar em conformidade com os inte-
resses da Cooperativa.

2 � A direcção deverá submeter à apreciação da primeira assembleia
geral ordinária após registo cooperativo destes estatutos, as propos-
tas de regulamentos internos, nomeadamente sobre:

a) Condicionalismos para a admissão de associados-cooperadores
individuais ou colectivos nos termos do artigo 15.º;

b) Suspensão ou perda de mandato dos membros efectivos dos ór-
gãos sociais eleitos e da mesa da assembleia geral, sobretudo quanto a
impedimentos prolongados ou faltas injustificadas às reuniões.

ARTIGO 61.º

Reconhecimento como agrupamento de produtores
de vinho: regime legal e estatuário aplicável

1 � Por decisão da assembleia geral, a Cooperativa poderá reque-
rer o seu reconhecimento como agrupamento de produtores de vinho
nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei n.º 145/89 de 5 de Maio
e Regulamento (CEE) n.º 1360/78.

2 � O Agrupamento de produtores compreende como membros os
cooperadores, produtores de uvas, o seu âmbito geográfico de actuação
coincide com a área social da Cooperativa e rege-se segundo disposi-
ções legais e estatutárias aplicáveis e em particular deste capítulo.

ARTIGO 62.º

Objecto e âmbito de acção do agrupamento de produtores

O agrupamento de produtores tem por finalidade:
a) Adaptar em comum às exigências do mercado a produção e

oferta dos produtores seus membros, promovendo a sua concentra-
ção e colocação no mercado;

b) Definir e aplicar através dos seus membros regras comuns de
produção, visando a melhoria da qualidade dos produtos ou a utiliza-
ção de práticas biológicas e de colocação no mercado bem como do
conhecimento das respectivas produções designadamente em matéria
de colheitas e disponibilidades;

c) Assegurar os meios técnicos e suportes administrativo necessá-
rio à realização dos seus fins.

ARTIGO 63.º

Obrigações dos membros do agrupamento de produtores

Os membros do agrupamento de produtores bem como no que diz
respeito às obrigações indicadas nas alíneas a) e b), os produtores sócios
de pessoas colectivas que sejam elas próprias membros, obrigam-se a:

a) Efectuar por intermédio do agrupamento de produtores a coloca-
ção no mercado da totalidade da respectiva produção destinada a
comercialização, seja em seu nome e por sua conta, mas em nome do
agrupamento ou ainda em nome e por conta deste, conforme for delibe-
rado, a menos que sejam autorizados a efectuar por si próprios a coloca-
ção no mercado duma parte ou mesmo da totalidade dessa produção, de
acordo com as regras de apresentação do produto e de colocação no
mercado estabelecidas e controladas pelo agrupamento de produtores;

b) Observar as regras comuns de produção e de colocação no merca-
do e prestação de informações em matéria de produção designadamen-
te sobre colheitas e disponibilidade, estabelecidas no programa de ac-
ção, bem como quaisquer outras especificações técnicas ou comerciais
adoptadas pelo agrupamento, submetendo-se aos controlos técnicos que
este entenda realizar a fim de verificar do seu cumprimento;

c) Apenas poderam renunciar à sua qualidade de membro de agru-
pamento de produtores depois de nele haverem participado após o
seu reconhecimento, durante pelo menos três anos e na condição de
o notificarem por escrito dessa pretensão com pelo menos 12 meses
de antecedência;

d) Sujeitarem-se, em caso de incumprimento ou infracção das suas
obrigações estatutárias ou regulamentares ou estabelecidas no progra-
ma de acção, ao regime de sanções adequado, o qual consoante a gra-
vidade da infracção poderá implicar a pena de censura, multa, suspen-
são temporária de direitos e benefícios ou a própria exclusão.

ARTIGO 64.º

O agrupamento de produtores disporá de uma contabilidade separa-
da para as actividades objecto de reconhecimento, a qual fica sujeita
aos controlos a realizar pelas entidades competentes.

Conferida, está conforme o original.

7 de Agosto de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000123242

PROENÇA-A-NOVA

PROENÇA ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 56/130195; identificação de pessoa colectiva n.º 503327654;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20020911.

Certifico que é do seguinte teor o:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 3/20020911.
Sede: Zona Industrial, lote 26, freguesia e concelho de Proença-a-Nova.
Mais se certifica que foram depositados na pasta respectiva os

documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001796142

LUÍS SEQUEIRA CARDOSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 205/20020806; identificação de pessoa colectiva
n.º P506149889; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020806.

Certifico que foi constituída entre:
1.º Luís António Alves Cardoso, solteiro, maior, residente no lugar

de Espinho Pequeno, Proença-a-Nova.
2.º Luís Sequeira Cardoso, casado no regime da comunhão de adqui-

ridos com Maria Vitória Alves António, residente no lugar de Espi-
nho Pequeno, Proença-a-Nova, constituíram entre si uma sociedade
comercial com a denominação em epígrafe que se rege pelo teor do
seguinte contrato:

1.º

1 � Pela presente escritura deliberam constituir entre si uma socieda-
de comercial por quotas com a firma Luís Sequeira Cardoso & Filho, L.da

e tem sede no lugar de Espinho Pequeno, freguesia e concelho de Proen-
ça-a-Nova.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como podem ser criadas ou extintas, agências,
delegações, sucursais, outras formas de representação da sociedade, em
território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social a exploração florestal e venda
de produtos agrícolas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é dividido
em duas quotas de 2500 euros, sendo uma de cada sócio.

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante de 5000 euros, reembolsáveis quando julgadas dispensá-
veis sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral
que delibere o reembolso.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

4.º

A sociedade será gerida, obrigada e representada pela assinatura de
um gerente, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Luís António
Alves Cardoso e Luís Sequeira Cardoso.

1 � Fica proibido a qualquer sócio envolver a sociedade em quais-
quer actos ou contratos estranhos ao objecto social tais como, fian-
ças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes o que,
a acontecer será da responsabilidade única e pessoal do interveniente
que ainda ficará obrigado a indemnizar a sociedade por qualquer pre-
juízo que, com isso, lhe cause.

5.º

São livremente permitidas as divisões e cessões de quotas entre os
sócios, carecendo de autorização escrita da sociedade noutros casos,
reservando-se para a sociedade, em primeiro lugar, e para qualquer
sócio não cedente, em segundo lugar, o direito de preferência em
qualquer cessão de quotas a estranhos à sociedade.
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6.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo envol-

vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada
coercivamente.

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores das
suas obrigações para com a sociedade ou nocivos nos interesses sociais.

c) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no artigo 5.º

7.º

A sociedade fica desde já autorizada, através da sua gerência, a
proceder ao levantamento da importância representativa do capital
social depositado, tendo em vista o pagamento dos encargos com a
respectiva constituição e para aquisição de equipamento necessário à
sua instalação e actividade.

Que a sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados, em seu nome, pela gerência, bem como
a aquisição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes de registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001796404

MARTINS & GRACIOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 181/20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505759888;
inscrição n.º 2, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e datas
das apresentações: 2/20020731, 1 e 2/20020911.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/20020731. � Alteração parcial
do contrato social.

Artigo alterado: 2.º
Objecto: terraplanagens, aluguer de máquinas e plantação de pinhei-

ros e eucaliptos e transporte rodoviários de mercadorias por conta de
outrém (nacional e internacional).

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 1/20020911 � Alteração parcial
do contrato social.

Artigos alterados: 4.º, n.os 1, 2 e 3.
Gerência: Podem ser gerentes os sócios ou não sócios, conforme for

deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos
os sócios José Cardoso Martins e Maria Graciosa Martins Dias.

Forma de obrigar: Para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos, nomeadamente na compra e venda de veículos automó-
veis para e da sociedade é sempre necessário a assinatura conjunta de
dois gerentes, sendo sempre uma delas a do gerente com capacidade
profissional. Em caso de mero expediente, tais como assinatura de
correspondência e movimentação de contas bancárias que estejam em
nome da sociedade é suficiente a assinatura de um sócio gerente.

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 2/20020911. � Nomeação de
Rute Cristina Bento Rosa, solteira, maior, como gerente, em 2 de Maio
de 2002.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001796390

NOVA PROENÇA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 58/950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503372870;
número e data da apresentação: 687/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001796447

M. R. V. FERNANDES � CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 204/20020724; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20020724.

Certifico que foi constituída entre:
1.º Vítor Manuel Ribeiro Fernandes, casado na comunhão de adqui-

ridos com Maria do Céu Ribeiro Fernandes residente na Rua de Ramalho
Ortigão, 34, Mem Martins;

2.º Manuel Fernandes Ribeiro, casado no regime da comunhão ge-
ral de bens com Olinda da Conceição Ribeiro, residente no Caminho
do Rio, 3, Mem Martins;

3.º Rui Nuno Ribeiro Fernandes, divorciado, residente no Caminho
do Rio, 3, Mem Martins; constituíram entre si uma a sociedade co-
mercial com a denominação em epígrafe que se rege pelo teor do
seguinte contrato:

1.º

1 � Que pela presente escritura deliberam constituir entre si uma
sociedade comercial por quotas com a firma M. R. V. Fernandes �
Construções e Empreendimentos Imobiliários, L.da e tem sede na Rua
do Outeirinho, 1, Vale d�Urso, freguesia e concelho de Proença-a-Nova.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode transferir a sede
para qualquer outro local do concelho ou concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais ou qualquer outra forma de
representação social, no país ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na compra e venda de propriedades e
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações em outras sociedades, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro é de 45 000 eu-
ros e está dividido em três quotas no valor nominal cada uma de
15 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Vítor Manuel
Ribeiro Fernandes, Manuel Fernandes Ribeiro e Rui Nuno Ribeiro
Fernandes.

5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições que forem fixados em assembleia geral dos sócios.

6.º

Os sócios gozam individualmente do direito de preferência na
alienação da quota de qualquer sócio da sociedade.

7.º

a) A sociedade é gerida por um conselho de gerência composto
pelo máximo de três gerentes e o mínimo de dois gerentes, conforme
for deliberado em assembleia geral de sócios que os nomeará.

b) Os gerentes são eleitos por três anos, podendo ser reeleitos por
uma ou mais vezes, e demitidos a qualquer momento.

c) Para o triénio de 2002 a 2005, ficam desde já eleitos gerentes os
sócios, Manuel Fernandes Ribeiro, Rui Nuno Ribeiro Fernandes e Vítor
Manuel Ribeiro Fernandes.

8.º

a) Ocorrendo alguma vaga no conselho de gerência, será ela pre-
enchida até ao termo do respectivo mandato por deliberação da
assembleia geral dos sócios;

b) Os gerentes manter-se-ão em funções, mesmo depois de expira-
do o mandato respectivo, enquanto não forem substituídos.

9.º

a) A sociedade fica obrigada pela intervenção conjunta de dois
gerentes, em qualquer acto ou contrato em juízo e fora dele;

b) Para assuntos de mero expediente, basta a assinatura de apenas
um dos gerentes.

10.º

a) O conselho de gerência reunirá, pelo menos, uma vez por tri-
mestre da qual será lavrada acta dos assuntos objecto de deliberação,
caso seja necessário;

b) Em cada reunião fica marcada a data da seguinte.
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11.º

a) A assembleia geral dos sócios regularmente constituída é com-
posta pela totalidade dos sócios;

b) Podem assistir às reuniões da assembleia os gerentes não sócios
ou qualquer pessoa que a assembleia delibere convidar.

12.º

a) A fiscalização de todos os negócios da sociedade pertence a todos
os sócios que poderão a qualquer momento solicitar elementos ao
conselho de gerência sobre as actividades em curso;

b) A assembleia geral de sócios, poderá decidir que as funções de
fiscalização sejam atribuídas a uma sociedade revisora oficial de contas.

13.º

a) A assembleia geral de sócios reunirá ordinariamente, pelo me-
nos, uma vez por ano;

b) Poderá reunir extraordinariamente sempre que qualquer dos só-
cios o requeira com 15 dias de antecedência;

c) As deliberações serão tomadas por maioria dos votos representa-
tivos de todo o capital, com a excepção das situações previstas na lei.

14.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de feitas as provisões
ou reintegrações tecnicamente aconselháveis e comprovadas pelo
balanço, terão a seguinte aplicação:

a) 10% para o fundo de reserva;
b) 40% para constituição ou reforço de provisões ou reservas con-

venientes aos interesses da sociedade;
c) Os restantes 50% para distribuição aos sócios ou qualquer outros

fins deliberados pela assembleia geral de sócios.

15.º

a) A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos na lei.
b) A assembleia geral dos sócios que votar a liquidação designará

também os liquidatários e regulará o processo de liquidação e partilha.

A gerência fica, desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado afim de fazer face às despesas de constituição e registo da
mesma e aquisição de bens e equipamentos.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001796366

COIMBRA
COIMBRA

TRANSPORTES ALVES & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9177;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020705.

Certifico que foi constituída entre Alípio António Alves Leitão
casado com Leontina Gomes Baía Leitão, em comunhão de adquiri-
dos; e Luís Alberto Baia Leitão, solteiro, maior, a sociedade por quo-
tas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Alves & Leitão, L.da

e vai ter a sua sede na Rua Principal, 18, no lugar Andorinha, fregue-
sia de Lamarosa, concelho de Coimbra.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem como
criar sucursais, filiais ou outras formas de representação onde e quan-
do quiser.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes públicos rodoviários
de mercadorias por conta de outrém, comércio por grosso e a retalho
de materiais de construção, ferragens, lenhas e carvão, pavimentos e
calçadas, escavações e terraplanagens, indústria e comércio de cal.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros e encontra-se dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros,

pertencentes uma a cada um dos sócios, António Alves Leitão e Luís
Alberto Baía Leitão.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando desde já designados gerentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de um gerente.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fianças,
abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos é conferida à sociedade em pri-
meiro lugar e, em segundo, aos sócios não cedentes, o direito de pre-
ferência.

ARTIGO 6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assembleia
geral, podendo também vir a ser exigidas aos sócios mediante delibe-
ração tomada por unanimidade de votos, prestações suplementares
até ao montante de 50 000 euros, subscritas por todos eles na pro-
porção das quotas.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios,
com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação favorável de três quartos do capital
social, poderá participar no capital de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da obten-
ção do seu registo definitivo.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000143284

USID � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9180;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020503.

Certifico que foi constituída entre Manuel Maria Morais Duarte
casado com Eugénia Rosa Carvalho Duarte e Silvério Rodrigues Mar-
ques Pereira casado com Fernanda Maria Simões Rei Silva Matos
Pereira, ambos casados em comunhão de adquiridos, a sociedade por
quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma USID � Confecções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Ladeira da Paula, sem número
de polícia, lugar e freguesia de Antanhol, concelho de Coimbra.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e comercialização de
artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 25 500 euros, pertencente ao sócio
Manuel Maria Morais Duarte; e uma de 24 500 euros, pertencente ao
sócio Silvério Rodrigues Marques Pereira.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Manuel
Maria Morais Duarte.

 2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, quando
efectuada a favor de estranhos, depende do consentimento da socie-
dade, a quem cabe o direito de preferência na sua aquisição em pri-
meiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

A representação de qualquer sócio nas deliberações sociais poderá
ser conferida a quem o mesmo entender, mediante procuração.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que deliberado
por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por deliberação
da assembleia geral, aprovada por votos representativos de maioria de
três quartos do capital social.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000143351

MONDEGO NETWORKS � CONSULTORIA
E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9153;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/020228.

Certifico que foi constituída entre Cláudio Roger Pedrosa Praça,
casado com Helena Maria Buco Costa Praça, comunhão adquiridos; e
Nelson António Carvalho Alves, solteiro, maior, a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mondego Networks � Consultoria
e Implementação de Sistemas de Informação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Maria dos Santos,
12, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração, gestão e desenvolvi-
mento de software e de redes informáticas, consultoria na área das
outras tecnologias e comércio de hardware e software.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas de valores nominais e titu-
lares seguintes: uma de 4000 euros pertencente ao sócio Cláudio Roger
Pedrosa Praça, e uma de 1000 euros pertencente ao sócio Nelson
António Carvalho Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Cláudio
Roger Pedrosa Praça.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data
e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143341

HENRIQUE MENDES VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9096;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/020109.

Certifico que foi constituída entre Henrique Mendes Valente e
mulher Elisabete Maria Oliveira Taipina Valente, casados na comu-
nhão adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Henrique Mendes Valente, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Sofia, 149, loja 31,
freguesia de Santa Cruz, concelho e cidade de Coimbra.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e indústria de ou-
rivesaria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Henrique
Mendes Valente e Elisabete Maria Oliveira Taipina Valente.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
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assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Henrique
Mendes Valente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143339

ADMIBLOCOS � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9116;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/020201.

Certifico que foi constituída entre António Jorge Neves Ribeiro
Mendes e mulher Maria Alice Monteiro dos Santos Ribeiro, casados
na comunhão adquiridos, a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ADMIBLOCOS � Administração
de Condomínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Olivença, 11, loja 9-A,
freguesia de Sé Velha, concelho e cidade de Coimbra.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração de imóveis, designa-
damente condomínios; criação e exploração de empreendimentos
turísticos; cedência de espaços para eventos, designadamente casamen-
tos e baptizados; criação e exploração de estruturas de campismo, bem
como o comércio e aluguer de qualquer tipo de equipamento destina-
do aos indicados fins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 6250 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, António Jorge Neves Ribeiro Mendes e
Maria Alice Monteiro dos Santos Ribeiro.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota em dinhei-
ro, devendo realizar, também em dinheiro, os restantes 50% no pra-
zo de quatro anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente a não sócia Maria da Concei-
ção Monteiro dos Santos, solteira, maior, residente na Avenida de
Calouste Gulbenkian, 107, 2.º D, em Coimbra.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143336

RAMOS MARTINS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9219;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/020424.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ramos Martins � Empreendi-
mentos Imobiliários e Turísticos, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís Ramos, sem núme-
ro de polícia, freguesia de Coimbra (Santa Cruz), concelho de Coim-
bra e durará por tempo indeterminado.

3 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social para
qualquer outro local do concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedades e
a gestão de empreendimentos imobiliários e turísticos.

CAPÍTULO II

Do capital social e acções

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 600 000 euros, encontrando-se totalmente
realizado em dinheiro e dividido em 120 000 acções, com o valor
nominal de 5 euros cada uma, assim distribuídas: 52 800 acções per-
tencentes à accionista Emília Teixeira Rio Torto Ramos dos Santos;
30 000 acções pertencentes a cada um dos accionistas, José Carlos
Martins e Cristina Maria Rio Torto dos Santos; 2400 acções perten-
centes a cada um dos accionistas, José Guilherme Rio Torto Ramos
Martins, Rui Pedro Rio Torto Ramos Martins e Marta Cristina Rio
Torto dos Santos Arruda.

2 � O capital social é representado por acções nominativas, po-
dendo haver títulos de 10, 20, 50, 100 e 1000 acções.

ARTIGO 4.º

1 � O conselho de administração poderá, quando o julgar conve-
niente e obtido o parecer favorável do fiscal único, elevar o capital
social, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao limi-
te de 1 200 000 euros.

2 � Nos aumentos de capital a realizar, os accionistas terão direi-
to de preferência na subscrição das novas acções, na proporção das
que ao tempo possuírem

3 � As acções sobrantes que não subscrição serão rateadas pelos
accionistas que previamente declarem desejar entrar no rateio, com
base nas que já possuírem.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão das acções, a qualquer título, depende do con-
sentimento da sociedade.

2 � A sociedade poderá recusar o consentimento para a transmis-
são das acções com fundamento em qualquer interesse relevante para
a sociedade.

3 � A sociedade deverá pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo máximo de 60 dias.

4 � Se a sociedade não se pronunciar no prazo referido no núme-
ro anterior, a transmissão das acções é livre.

5 � No caso da sociedade recusar licitamente o consentimento,
obriga-se a fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento.

6 � Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos no arti-
go 105.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais.

7 � No caso de transmissão por morte, a deliberação da recusa de
consentimento da sociedade só pode ser tomada por um mínimo de
votos correspondentes a 90% do capital presente, nessa assembleia.

8 � A sociedade pode ainda obstar à constituição do penhor ou
usufruto sobre as acções obrigando-se a fazê-las adquirir nas condi-
ções previstas no n.º 6 deste artigo.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 565

ARTIGO 6.º

A sociedade, através do seu conselho de administração, poderá
adquirir acções próprias ou alheias e realizar operações sobre elas, nos
termos e condições fixados na lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações, desde que previamente auto-
rizada pela assembleia geral, e cumpridas que sejam as respectivas
formalidades legais, e adquirir e alienar obrigações próprias ou alheias
e realizar sobre todas elas as operações que forem úteis aos interesses
sociais nos limites da lei.

ARTIGO 8.º

1 � Mediante acordo entre o conselho de administração e os ac-
cionistas poderão ser estabelecidas prestações acessórias de carácter
pecuniário, através de suprimentos efectuados à sociedade.

2 � As condições de reembolso das aludidas prestações acessórias
serão objecto de deliberação do conselho de administração, mediante
proposta dos accionistas.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Os órgãos sociais são: a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que não
estejam inibidos de exercer os direitos sociais e que tenham um míni-
mo de 100 acções, correspondendo a cada 100 acções um voto.

ARTIGO 11.º

A mesa assembleia geral compõe-se de um presidente e um secre-
tário, eleitos por quatro anos pela própria assembleia, sendo permiti-
da a reeleição, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral deverá ser convocada sempre que tal for
solicitado pelo conselho de administração, pelo fiscal único ou por
accionista que representem, pelo menos, 5% do capital social.

2 � A assembleia geral reúne necessariamente uma vez em cada
exercício, até ao dia 31 de Março a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder às eleições que legal ou estatutariamente lhe sejam

atribuídas e deliberar sobre as remunerações dos corpos sociais.

ARTIGO 13.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta de votos dos accionistas presentes, salvo disposição legal
ou estatutária que exija maioria qualificada.

2 � As deliberações sobre a alteração dos estatutos da sociedade,
fusão, cisão, transformação e dissolução deverão ser aprovadas por,
pelo menos, dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia reúna
em primeira quer em segunda convocação.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração dos negócios da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele compete a um conselho de administração,
composto por três ou cinco membros.

2 � O conselho de administração é eleito em assembleia geral que
designará quem desempenhará as funções de presidente e as de vice-
-presidente.

3 � As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de admi-
nistração serão preenchidas pelo próprio conselho, até que a assembleia
geral sobre elas proveja definitivamente.

ARTIGO 15.º

Os membros do conselho de administração:
a) Serão eleitos por quatro anos, pela assembleia geral, sendo per-

mitida a sua reeleição por uma ou mais vezes;
b) Terão direito à remuneração que a assembleia geral lhes fixar;
c) Distribuirão entre si as funções a desempenhar por cada um deles.

ARTIGO 16.º

O exercício do cargo de administrador é caucionado pela forma
que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 17.º

1 � Compete ao conselho de administração, em geral, exercer os
mais amplos poderes na prossecução dos interesses sociais, dentro dos
limites legais e estatutários e, em especial:

a) Praticar todos os actos relativos ao objecto da sociedade que não
caibam na competência específica dos outros órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamen-
te, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer processos judiciais
ou administrativos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragens;

c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade,
as normas de funcionamento interno, designadamente no tocante a
pessoal e respectivas remunerações;

d) Constituir mandatários com os poderes específicos que julgue
convenientes.

2 � O conselho de administração poderá delegar num dos seus
membros algum ou alguns dos seus poderes, definindo em acta os li-
mites e condições dessa delegação.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodicida-
de das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre
que for convocado pelo presidente ou por dois administradores.

2 � Nas actas do conselho de administração mencionar-se-ão su-
mariamente, mas com clareza, os assuntos tratados nas respectivas
reuniões, podendo o presidente facultar aos administradores a possi-
bilidade de esclarecerem, ditando para a acta, os seus pontos de vista,
mormente quando discordem da deliberação tomada.

ARTIGO 19.º

Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assinaturas
conjuntas de dois administradores, sendo uma delas a do presidente ou
a do vice-presidente do conselho de administração, podendo os actos
de mero expediente serem assinados por um só administrador ou por
um mandatário com poderes para o efeito.

ARTIGO 20.º

É expressamente proibido aos administradores obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos ao objecto social, salvo se devida-
mente autorizados pela assembleia geral.

SECÇÃO III

Do fiscal único

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único que será
obrigatoriamente revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas.

2 � A assembleia geral que eleger o fiscal único designará também
o respectivo suplente que será obrigatoriamente revisor oficial de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 22.º

O fiscal único e o respectivo suplente serão designados por perío-
dos de quatro anos, podendo ser reconduzidos.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

1 � Das reuniões dos órgãos sociais serão lavradas actas em livro
próprio, devidamente assinadas por todos os membros presentes, das
quais constarão as deliberações tomadas e as declarações de voto dis-
cordantes.

2 � Exceptuam-se do número anterior as actas da assembleia geral
que serão sempre assinadas pelo presidente da mesa e pelo secretário.
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ARTIGO 24.º

1 � Dos resultados líquidos apurados no balanço do exercício se-
rão retirados 10% para a formação de reserva legal até esta atingir o
valor do capital social.

2 � O remanescente dos resultados líquidos terá o destino que a
assembleia geral lhe der, sobre proposta do conselho de administração.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143333

TRIGNO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9084;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 230/011228.

Certifico que foi constituída entre José Manuel de Matos Sandinha
Gonçalves, solteiro, maior e Maria de Lurdes Sandinha de Matos
Gonçalves, viúva, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRIGNO � Gestão Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Torga, 38, 1.º
D, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; gestão imobiliária e exploração de parques automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
de valores nominais e titulares seguintes: uma de 4500 euros perten-
cente ao sócio José Manuel de Matos Sandinha Gonçalves; e uma de
500 euros pertencente à sócia Maria de Lurdes Sandinha de Matos
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000143344

ESTADIUM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

(anteriormente ROCHA SANTOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6410 A;
identificação de pessoa colectiva n.º 503889270; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 18; números e data das
apresentações: (of.)1 e 2/020823.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que João Pedro
Rocha Santos, cessou as funções de gerente que vinha exercendo na
referida sociedade, com efeitos desde 4 de Janeiro de 2002, por re-
núncia, desde 2 de Agosto de 2002.

Mais certifica que foram alterados o n.º 1 do artigo 1.º; artigo 3.º;
e o n.º 1 do artigo 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade passa a denominar-se ESTADIUM � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da e tem a sua sede em Coimbra, na Rua de
João III, bloco 3, loja 14, freguesia de Santo António dos Olivais.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
134 675,43 € correspondente à soma de três quotas iguais de
44 891,81 € cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143316

SORENASCENÇA � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5347;
identificação de pessoa colectiva n.º 503073457; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: (of.) 11, 13 e 14/020730.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que Américo
Pereira Simões e Lefebvre Martine Denise, renunciaram ao cargo de
gerentes que vinham exercendo na referida sociedade, desde 26 de
Novembro de 1999.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para 18 000 000$,
redenominado para 89 783,61 euros e em consequência foi alterado
os artigos 3.º e 4.º do pacto social os quais ficaram com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
18 000 000$ equivalente a 89 783,61 euros e corresponde à soma de
três quotas no valor de 6 000 000$ cada equivalente cada uma a
29 927,87 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando
Manuel Pratas Melo, Arménio Nicolau Júnior e Vítor Manuel da Sil-
va Salgado.

4.º

1 � A Sociedade será administrada e representada por todos os
sócios que desde já ficam nomeados gerentes os quais poderão não ser
remunerados se tal for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois dos gerentes.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143314

CENTROPACK � COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9282;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020618.
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Certifico que foi constituída entre Carlos Alexandre Ribeiro Gaiola;
e Ricardo José Silva Henriques de Almeida Ferreira, ambos solteiros,
maiores, a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CENTROPACK � Comércio de
Embalagens, L.da e tem a sua sede na Rua das Lameiras, Edifício Lameira,
armazém 1, no lugar e freguesia de Cernache, concelho de Coimbra.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sede para outro local
do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar ou encer-
rar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação, onde e
quando o julgue conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de embalagens.

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.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal, na proporção das respectivas quotas, até ao dobro do capital so-
cial, desde que todos estejam de acordo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � Nos actos de mero expediente basta a assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais ou em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

Na cessão de quotas a terceiros têm direito de preferência os só-
cios não cedentes em primeiro lugar e a sociedade em segundo.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Se esta for objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento ou
outra providência que possibilite a sua venda judicial;

b) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
c) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade, sendo

este devido.
2 � O preço da quota para esse efeito, será o que resultar do ba-

lanço a que se proceda, aprovado em assembleia geral, devendo ser
pago conforme deliberação a tomar em cada caso.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios, com a antecedência de 15 dias.

10.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que, em
nome da sociedade, sejam celebrados pela gerência a partir da data da
constituição da sociedade e antes de efectuado o seu registo definitivo,
ficando para o efeito conferida à gerência a necessária autorização.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143312

F. F. F. F. CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9268;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020830.

Certifico que foi constituída entre Francisco Fernando Fraga Fer-
reira Cardoso, casado com Maria do Rosário Loureiro Fonseca Coim-
bra Cardoso, comunhão geral; Alexandre Miguel Fonseca Coimbra
Ferreira Cardoso, casado com Cândida Catarina Tavares Espírito Santo,
comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade:
a) Adopta a firma F. F. F. F. Cardoso � Empreendimentos

Imobiliários, L.da

b) Tem a sua sede em Coimbra, à Rua de Mendes dos Remédios,
28, 3.º, esquerdo, freguesia de Santa Clara.

c) Por simples deliberação da gerência, a mesma poderá deslocar a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em:
a) Compra e venda de propriedades imobiliárias;
b) Investimentos imobiliários;
c) Arrendamento de propriedades imobiliárias;
d) Gestão de propriedades imobiliárias.

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.

ARTIGO 4.º

a) Não haverá lugar a prestações suplementares, excepto por deci-
são unânime da assembleia geral reunida expressamente para o efeito
e em que estejam presentes todos os sócios, tendo tais prestações
suplementares como limite o décuplo do capital social;

b) A solicitação da gerência poderão os sócios efectuar os necessá-
rios suprimentos à sociedade que não vencerão juros, excepto por
decisão unânime da assembleia geral reunida expressamente para o
efeito e em que estejam presentes todos os sócios, caso em que os
vencerão à taxa legal dos juros de mora comerciais.

ARTIGO 5.º

a) A divisão de quotas está dependente de autorização da sociedade
e dos sócios, individualmente considerados;

b) Em quaisquer cessões de quotas, primeiramente prefere a socie-
dade e depois os sócios fundadores, individualmente considerados, em
igualdade e sem precedência de ordem de capital social detido, depois
os sócios não fundadores, em igualdade e sem precedência do capital
social detido.

ARTIGO 6.º

a) A gerência da sociedade será designada em assembleia geral da
sociedade e manter-se-á em funções até à renúncia ou à destituição de
qualquer gerente;

b) Para a destituição de gerente é necessária deliberação em
assembleia geral expressamente convocada para o efeito;

c) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente uma assinatura;

d) A gerência da sociedade será ou não remunerada, conforme vier
a ser decidido pela assembleia geral, em reunião expressamente
convocada para o efeito e em que esteja presente a totalidade do
capital social;

e) Fica nomeado como gerente, até à primeira assembleia geral que
sobre a nomeação da gerência validamente delibere, o sócio Alexan-
dre Miguel Fonseca Coimbra Ferreira Cardoso.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto social diferente do seu, bem como em sociedades
reguladas por leis especiais ou agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 8.º

A sociedade está expressamente proibida de contrair obrigações
garantísticas, nomeadamente por meio de aval e fiança, excepto por
decisão unânime, tomada em assembleia geral expressamente
convocada para o efeito em que estejam presentes todos os sócios.

ARTIGO 9.º

a) Dos lucros líquidos da sociedade deduzir-se-ão as quantias para a
constituição dos necessários fundos de reserva legal e dividir-se-á o
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remanescente pelos sócios, na proporção das suas quotas, excepto por
decisão maioritária de assembleia geral expressamente convocada para
o efeito;

b) A gerência prestará contas à assembleia geral, anualmente, até
ao momento da declaração de rendimentos ao fisco;

c) Em caso de dissolução da sociedade o liquidatário será escolhido
pela seguinte ordem:

c.1) De entre os sócios fundadores, o que tiver maior capital social;
c.2) De entre os sócios não fundadores, o que tiver maior capital social;
d) Para a interpretação do presente pacto social, bem como para

a resolução de qualquer litígio dele emergente os outorgantes estipu-
lam como competente o Tribunal Judicial de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143309

AFSANTOS � ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9269;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020613.

Certifico que foi constituída por Agostinho Ferreira dos Santos,
casado com Maria Rosa Inácio dos Santos, comunhão geral, a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AFSANTOS � Electricidade e
Canalizações, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar da
Póvoa do Pinheiro, freguesia de Antuzede, concelho de Coimbra.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto execução de obras de electrici-
dade e canalizações. Execução de pequenas obras de construção civil,
associadas a canalizações e montagens eléctricas. Reparações e mon-
tagens de sistemas eléctricos industriais.

2 � A Sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, Agostinho Ferreira dos Santos.

2 � Poderá o sócio único prestar à sociedade prestações suple-
mentares até ao montante global de 75 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da Sociedade, remunerada ou
não conforme decisão do sócio único, fica afecta ao sócio desde já
designado gerente.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar com a Sociedade
os negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143307

EDUARDO COELHO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9270;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020614.

Certifico que foi constituída por Eduardo Manuel Pina Marques
Coelho, casado com Célia Margarida Pinheiro Seco, comunhão de ad-
quiridos, a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Eduardo Coelho � Sociedade
de Construção Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar e
freguesia de Antuzede, na Rua de Adrião Rodrigues, concelho de Coim-
bra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência da Sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho, ou conce-
lhos limítrofes, bem como podem criar ou extinguir sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto social, a actividade da construção civil,
construção e recuperação de edifícios; compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da Sociedade, com ou sem remunera-
ção, fica a cargo do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a Sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à Sociedade, até ao montante global correspondente a cinco
vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000143304

CONFORME � CONSULTORIA DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8321;
identificação de pessoa colectiva n.º 505090961.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000143281

WEBKID.COM � EDIÇÃO ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9187;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/020522.

Certifico que foi constituída entre Luís Guilherme Nogueira das
Neves, Nuno Miguel Domingos Duarte, ambos solteiros, maiores,
Álvaro José Correia Leal casado com Cristina Maria Santos Oliveira
Leal, Carlos Abílio dos Reis Cruz Gonçalves, casado com Isabel Cris-
tina Alves Machado Loureiro da Cruz Gonçalves, ambos casados em
comunhão de adquiridos, e Pedro José de Sá Branco dos Santos Devesa,
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casado com Guida Maria Patrão Seabra Sá, em comunhão geral, a
sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Webkid.Com � Edição
Electrónica, L.da, e tem a sua sede em Coimbra, na Rua de Paulo
Quintela, 269, 1.º C, freguesia de Santo António dos Olivais.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a edição de notícias, aponta-
mentos e reportagens via internet; produção, desenvolvimento e
manutenção de portal informativo na internet sobre crianças, trata-
mento de estatísticas; produção e desenvolvimento de conteúdos para
a internet; representações.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 000 euros, e encontra-se dividido em
cinco quotas, uma do valor nominal de 6000 euros, pertencente ao
sócio Luís Guilherme Nogueira das Neves, e quatro do valor nominal
de 1500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Abílio
dos Reis Cruz Gonçalves, Álvaro José Correia Leal, Pedro José de Sá
Branco dos Santos Devesa, e Nuno Miguel Domingues Duarte.

2 � Cada sócio realizou em dinheiro 50% da sua quota, devendo
os restantes 50% ser realizados, também em dinheiro, após 120 dias
a contar de hoje.

3 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até 10 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é li-
vremente permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócio depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão
a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes a
designar em assembleia geral, ficando desde já designados gerentes os
sócios Luís Guilherme Nogueira das Neves e Carlos Abílio dos Reis
Cruz Gonçalves.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000143217

METALOMENA � CONSTRUÇÕES E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4508;
identificação de pessoa colectiva n.º 502559179; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 239/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 17 441 934$ e redenominado para euros tendo o pac-
to sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de 87 000 euros e corres-
ponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: o sócio Fernan-
do Ramos Mena, com uma quota de valor nominal de 26 100 euros; o
sócio Fernando Ramos Mena, com uma quota de valor nominal de
26 100 euros; o sócio Fernando José Garção Ramos Mena, com uma
quota de valor nominal de 8700 euros; o sócio Fernando José Garção
Ramos Mena, com uma quota de valor nominal de 26 100 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000143239

LOUSÃ

DIANORANA � SOCIEDADE COMERCIAL DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 543/
910116; identificação de pessoa colectiva n.º 502480613; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/020918.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o objecto e aumen-
tou o capital social para 30 000,00 euros, pelo que os artigos 2.º e 3.º
do contrato passaram a ter a seguinte composição:

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o comércio e montagem de caixilharia
em alumínio, serralharia e vidros, construção civil, compra e venda
de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita é de 30 000 euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma no valor nominal de 29 250 euros pertencente
ao sócio Diamantino da Conceição Ramos e outra no valor nominal
de 750 euros, pertencente à sócia Normélia Fernanda Cipriano
Sarmento Matos Ramos.

O texto do contrato na sua versão actualizada encontra-se arqui-
vado na pasta respectiva.

Está conforme com o original.

Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001702132

RIVIERA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 662/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503646431;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 3 e 4/020829.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 3.º e 8.º do
contrato passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 400 000$, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
200 000$, ambas pertencentes à sócia Piedade Couto Cabral Ferreira.

8.º

1 � A administração e gerência da sociedade será confiada aos
gerentes que vierem a ser eleitos em assembleia geral, mantendo as
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suas funções de gerente a sócia Piedade Couto Cabral Ferreira, já
nomeada.

2 � Havendo mais do que um gerente, a sociedade obrigar-se-á com
a assinatura conjunta de todos os gerentes.

O contrato da sociedade na sua versão actualizada encontra-se ar-
quivado na pasta respectiva.

Está conforme com o original.

Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001702027

SERRA DA LOUSÃ � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 729/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504197029; data da
apresentação: 21062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rente ao ano de 2001.

26 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante do Conservador,
Filomena Maria Ramalheiro Martins Serra. 1000143208

A PANIFICADORA CENTRAL DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 95/
640406; identificação de pessoa colectiva n.º 500004072; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 1/020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação de gerentes.
Gerentes: Aires de Jesus Ferreira Lobo; Luís Silvestre Correia de

Almeida e Luís António de Jesus Marques.
Prazo: 1 de Abril de 2002 a 31 de Março de 2003.
Data da deliberação: 8 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Ramalheiro Martins Serra. 1000143206

HEGILOUSÃ � SISTEMAS DE HIGIENE DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 715/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504111779;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4 e 5/020812.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente do ex-sócio Pedro Miguel Pereira
de Barros Carvalho.

Causa: renúncia.
Data: 18 de Outubro de 1999.
E alterou os artigos 1.º e 3.º do contrato que passaram a ter a se-

guinte redacção:

1.º

1 � A sociedade, que mantém a firma HEGILOUSÃ � Sistemas
de Higiene da Lousã, L.da, passa a ter a sua sede na Zona Industrial
dos Matinhos, sem número de polícia, na vila, freguesia e concelho
da Lousã.

2 � A sede poderá ser deslocada, quer no próprio concelho onde
fica estabelecida, quer para qualquer concelho limítrofe, por delibera-
ção da gerência.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 1 050 000$, dividido em duas quotas, do valor nominal de
525 000$, cada, uma de cada sócio.

O contrato da sociedade na sua versão actualizada encontra-se ar-
quivado na pasta respectiva.

Está conforme com o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Ramalheiro Martins Serra. 1000143203

PENELA

UNIBARREIRA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 193;
identificação de pessoa colectiva n.º 505778386; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 4/05072001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Cessão das funções de
gerente, de António Gonçalves Duarte Barreira, em 22 de Janeiro de
2002, por óbito.

Pela inscrição n.º 3, foi nomeado gerente Rui Filipe de Sousa Bar-
reira, em 31 de Abril de 2002.

O pacto social na sua redacção actualizada encontra-se depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda
de Jesus Rafael. 2001794053

FARO
FARO

AUTO MOLAS IDEAL FARENSE, L.DA

Sede: Salgados, Estrada Nacional n.º 125, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1764/
860123; identificação de pessoa colectiva n.º 501594205; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 31/20011217.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.

Montante do reforço: 502 410$.
Capital: 5000 euros, tendo em consequência, sido alterado o arti-

go 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de 3500 eu-
ros do sócio Manuel Amaro das Dores Ventura e outra do valor
nominal de 1500 euros da sócia Irondina Maria Redondo Maia Ven-
tura.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2001193556

CENTRALFONE � EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Vale da Amoreira, lote 15, 3.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2760/
920107; identificação de pessoa colectiva n.º 502675993; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/20020225.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.

Montante do reforço: 602 410$.
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Capital: 5000 euros, tendo em consequência, sido alterado o arti-
go 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente já realizado em di-
nheiro e corresponde a duas quotas, uma do valor nominal de 3500 eu-
ros pertencendo ao sócio Leonel João Teixeira e outra de valor no-
minal de 1500 euros pertencente à sócia Ana Guilhermina.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2001193530

AUTO REPARADORA LUÍS G. SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio das Campinas, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3926/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504472178; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 24/20020227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.

Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo em consequência, sido alterado o arti-

go 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, constituído numa única quota pertencente ao sócio único, Luís
José Gonçalves dos Santos.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2001193521

MEGAWORLD � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Urbanização a Poente do Hospital Distrital de Faro, lote D,
loja D, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3805/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504140191; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 23/20020227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.

Montante do reforço: 202 410$.
Capital: 5000 euros, tendo em consequência, sido alterado o arti-

go 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas de igual valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de 39 903,84 euros.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2001193505

JOÃO LUÍS FERREIRA, L.DA

Sede: Estrada de Mar e Guerra, Vivenda Elias, 1.º, esquerdo,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3696/
971023; identificação de pessoa colectiva n.º 503979546; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 22/20020227.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.

Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo em consequência, sido alterado o arti-

go 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros inteiramente realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma de quatro quotas iguais, uma de cada sócio.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2001193491

JOSÉ MATEUS & FILHO, L.DA

Sede: Horta da Areia, 1, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3937/
990315; identificação de pessoa colectiva n.º 504475339; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020225.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.

Montante do reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo em consequência, sido alterado o arti-

go 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, e está dividido em duas quotas,
uma de 3750 euros pertencente ao sócio José Mateus Rodrigues e outra
de 1250 euros pertencente ao sócio Délio José Cruz Rodrigues.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2001193483

MARTINS & CAMPINA, L.DA

Sede: Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1452/
820426; identificação de pessoa colectiva n.º 501263217; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/20011217.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.

Montante do reforço: 502 410$.
Capital: 5000 euros, tendo em consequência, sido alterado o arti-

go 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado, em dinheiro, é de 5000 €,
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros uma de cada sócio.

Foi depositado o contrato actualizado.

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Jorge
Conde. 2001192304

OLHÃO

MARTINS & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 797/
811014; identificação de pessoa colectiva n.º 501187278; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e em consequência
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modificado o artigo 3.º, redenominado o capital em euros, que passa
a ter a seguinte redacção:

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, cada
uma pertencente a cada um dos sócios Henrique Gonçalves e Clarice
Teixeira Martins Gonçalves.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2001714351

NETGARB � EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2070/
20020515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20020515.

Certifico que por Ismael José Viegas da Saúde, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes esta-
tutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NETGARB � Equipamentos de
Telecomunicações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Pereiro, freguesia de
Moncarapacho, concelho de Olhão, com endereço postal na caixa 21-X.

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

A sociedade tem por objecto instalação e assistência técnica de
equipamentos de telecomunicações, nomeadamente redes de TV por
cabo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le 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 per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

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.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2001714203

PORTIMÃO

GUIOMARARTE, COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2939/
960402; identificação de pessoa colectiva n.º 503631205; inscri-
ção E-5; número e data da apresentação: 77/011228.

Certifico que foi feito o reforço e alteração ao contrato social da
sociedade em epígrafe ficando o artigo 4.º com a seguinte redacção:

Redenominação: quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$
realizado em dinheiro na proporção das respectivas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócia: Maria do Rosário Nunes da Encarnação: 2500 e 2500 euros.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segundo-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 3000074636

TAVIRA

F. CARDOSO � CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 838/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504770578.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273665

TRATOCAMPO � TRACTORES E MÁQUINAS
PARA LAVOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 84/
690917; identificação de pessoa colectiva n.º 500289905.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273673

RUTEMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 466/
911007; identificação de pessoa colectiva n.º 502631589; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 9/20020328.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 5.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000,00 euros, realizado em dinheiro, consti-
tuído por duas quotas no valor nominal de €2500,00 cada, perten-
centes cada uma delas a cada sócio, Victor Manuel Guerreiro Valente
e Maria de Fátima Pereira de Azevedo Valente.

Depositado o texto actualizado do contrato.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2001272162

A. N. S. P. � ACADEMIA NACIONAL DE SEGURANÇA
PRIVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 905/
20001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505020769.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273681
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HARDTEC � ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 715/
970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503887811.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273150

TURISMO DE SONHO � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 954/
20010702; identificação de pessoa colectiva n.º 504939262.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273118

MORGADO � NORA VELHA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 137/
790918; identificação de pessoa colectiva n.º 500898251.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273479

QUINTA DO CARMO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1010/
20011212; identificação de pessoa colectiva n.º 505828650.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273010

CASTRO MARIM SOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 707/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503847500.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273088

ALGARSOFT � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 607/
940616; identificação de pessoa colectiva n.º 503217239; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/20020711.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social nos
artigos 1.º e 3.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção: 

1.º

A sociedade adopta a denominação ALGARSOFT � Informá-
tica, L.da , tem a sua sede na Avenida do Dr. Mateus Teixeira de
Azevedo, lote 3, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Santiago, conce-
lho de Tavira.

A sede da sociedade pode ser transferida para outro local do con-
celho de Tavira, ou para outro concelho por simples deliberação da

assembleia geral, e bem assim pode tal assembleia criar ou encerrar
filiais, sucursais ou qualquer forma de representação no país ou no
estrangeiro.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
de 500,00 euros pertencente ao sócio Arsénio Palma Fernandes e outra
no valor de 9500,00 euros pertencente à sócia Maria José Horta
Gorgulho.

Depositado o texto actualizado do contrato.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2001272278

SERRALHARIA CASSIANO & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 732/
971209; identificação de pessoa colectiva n.º 504021559.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273070

C. C. P. � CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 218/
861022; identificação de pessoa colectiva n.º 501744487.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272359

MANTAL � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 203/
851204; identificação de pessoa colectiva n.º 501584528.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273401

TAVIFRUTA � SOCIEDADE DE CITRICULTORES
DE TAVIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 217/
861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501733485.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273410

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES
DE AZEITE DE SANTA CATARINA DA FONTE DO BISPO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 10/
860304; identificação de pessoa colectiva n.º 500074518.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272197
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HABITAVIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 822/
990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504694669.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273711

CERÂMICA DO MARCO � FABRICAÇÃO DE TELHAS
E LADRILHOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 811/
990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504536958.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273444

SANTA CATARINA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 943/
20010530; identificação de pessoa colectiva n.º 505498960.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273428

CONSTRUÇÕES JESUS & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 758/
980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504158007.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273460

INVESCABANAS � INVESTIMENTOS E ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 814/
990825; identificação de pessoa colectiva n.º 504519506.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273770

ELECTROMONTAGEM AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 411/
901226; identificação de pessoa colectiva n.º 502487844.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273789

TRANSVASCÃO � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 875/
20000713; identificação de pessoa colectiva n.º 505059274.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273053

TIPOGRAFIA TAVIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 498/
920409; identificação de pessoa colectiva n.º 502748800.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272880

MARTIFRUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 535/
921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502898895.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273207

CET � CONSULTORIA E GESTÃO DE ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 839/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504653555.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273029

TAVICOZI � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 989/
20011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505748525.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273169

FAL � ALUGUER DE MOTOS, VELOCÍPEDES
COM MOTOR E BICICLETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 642/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503470252.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272324

TAPEL � ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 590/
931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503113280.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272332
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WILSON & BIRCH, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 315/
890220; identificação de pessoa colectiva n.º 502110201.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272340

CACEL � SOCIEDADE CACELENSE DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 564/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 502018569.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273096

ALGARDIL � SONDAGENS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 815/
990607; identificação de pessoa colectiva n.º 501273476.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2000 e 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273398

ÉCRANS � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 791/
990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504455850.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273142

TRANSOTAVENTO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 504475789.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273215

EUSÉBIO & CARMO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 251/
870730; identificação de pessoa colectiva n.º 501861408.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001274009

TAVIMÉDICO � SOCIEDADE DOS MÉDICOS DE TAVIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 542/
930119; identificação de pessoa colectiva n.º 502916621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273827

GABINETE DE RECUPERAÇÃO, FISIOTERAPIA
E ESTÉTICA S. FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 677/
960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503668230.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273320

IMOFARO � SOCIEDADE DE PROJECTOS,
FISCALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 309/
890125; identificação de pessoa colectiva n.º 502099860.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273355

SOPROCIL � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES CIVIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 220/
861105; identificação de pessoa colectiva n.º 501507418.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272855

PUBLICASUL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 778/
990106; identificação de pessoa colectiva n.º 504311255.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272847

MUDARENT � RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 842/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504836501.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272790

PET � PROPRIEDADES ESTUDOS TÉCNICOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 598/
940325; identificação de pessoa colectiva n.º 503169471.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272804

PONTOSPORT � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 695/
961119; identificação de pessoa colectiva n.º 503691160.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272812

MINI MERCADO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 686/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503706841.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272782

MICHAEL JULIAN PROPRIEDADES,
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 593/
940117; identificação de pessoa colectiva n.º 503123110.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272731

TOMÉ MARISCOS PORTUGAL � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PEIXE FRESCO E MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 556/
930323; identificação de pessoa colectiva n.º 502962836.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273037

EDUARDO S. R. SOUSA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 983/
20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505428733.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273690

VICENTE PEREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 789/
990429; identificação de pessoa colectiva n.º 504314289.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272154

MIGUEL MERTENS � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 356/
891207; identificação de pessoa colectiva n.º 502256885.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272219

TROTE AZUL � ANIMAÇÃO EQUESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 699/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503810630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272910

VIDROQUADRO � VIDROS, ESPELHOS E QUADROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 490/
920305; identificação de pessoa colectiva n.º 502732865.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272936

TAVIFISCO � SOCIEDADE CONTABILÍSTICA TAVIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 221/
861110; identificação de pessoa colectiva n.º 501744339.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272235

CRISALGARVE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 425/
910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502505060.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2000 e 2001.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272251

CELESTINO GONÇALVES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 465/
911002; identificação de pessoa colectiva n.º 502626089.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273290

CELESTINO GONÇALVES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 465/
911002; identificação de pessoa colectiva n.º 502626089.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273304

CACHOPAL � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 558/
930330; identificação de pessoa colectiva n.º 502963034.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273231

RELEGO & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 746/
980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504111191.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272049

SOPURSAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE SAL DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1008/
20011211; identificação de pessoa colectiva n.º 500419213.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

23 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2001273495

APOLO � URBANISMO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 204/
851205; identificação de pessoa colectiva n.º 501591451.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272596

APOLO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 370/
900315; identificação de pessoa colectiva n.º 502331879.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272600

ELECTROTÉCNICA ASSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 775/
981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504280457.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273363

TRICONTACTO � INSTALAÇÕES E COMÉRCIO
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 710/
970407; identificação de pessoa colectiva n.º 503864684.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273860

NEVIFRUTAS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 385/
900508; identificação de pessoa colectiva n.º 502369590.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273886

FRANCISCO VÁRZEA & VÁRZEA
SOCIEDADE DE ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 968/
20010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505516420.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273274

SILPRA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 812/
990806; identificação de pessoa colectiva n.º 504495623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001273282

SULSIS � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 725/
970826; identificação de pessoa colectiva n.º 503949574.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272090

SNACK-BAR AS DUNAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 503/
920507; identificação de pessoa colectiva n.º 502765607.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272103

HELDER COSME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 737/
980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504054481.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272111

EURO-SONDA � SONDAGENS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 563/
930510; identificação de pessoa colectiva n.º 502995556.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2000 e 2001.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001272120

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

ALIMOBE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 20/160301; identificação de pessoa colectiva
n.º 501374787; inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e datas
das apresentações: 6/27032002 e 7/11072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio 2002/2005.
Presidente: Luís António Socorre Folque, divorciado; vogais: Jeremias

Tavares Antunes, casado, e Luís José Cumbrera Tavares, solteiro, maior.
Fiscal único: Gonçalves & Fonseca, Sociedade de Revisores Ofici-

ais de Contas, representada por Joaquim de Jesus Gonçalves, casado;
suplente: Rogério Varandas Dias da Fonseca, casado.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2001840080

MOUNTAIN SAFARI TOUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 937/980120; identificação de pessoa colectiva
n.º 504044559; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/020522.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente de Francisco Manuel da Silva Ri-
beiro Alves, por renúncia em 10 de Abril de 2002.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 1000143180

GUARDA
GUARDA

TRANSPORTES BERNARDO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda . Matrícula n.º 926;
identificação de pessoa colectiva n.º 502737565; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/20020802.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente António Figueira da Silva.
Data: 10 de Abril de 2002.
Causa: renúncia.

Conferida está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001662025

SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 36; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500885290; inscrição n.º 716;
número e data da apresentação: 3/20020806.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado os
seguinte acto de registo:

Designação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização.
Prazo: triénio 2002/2005.
Data da deliberação: 30 de Março de 2002.
Conselho de administração � director: Joaquim Álvaro de Bastos;

secretário: Guilhermina Costa; e tesoureiro: Manuel Joaquim Geada
Pinto.

Fiscal único: António Joaquim Gomes da Costa, revisor oficial de
contas, e suplente: Anildo Sales Palma Nunes, revisor oficial de contas.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001662130

EXAGNOCOR, ARTES GRÁFICAS E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1445;
identificação de pessoa colectiva n.º 504261185; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data da apresen-
tação: 2/20020806.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente Eduardo Manuel de Jesus Lou-
renço.

Data: 17 de Julho de 2002.
Causa: renúncia.
b) Alteração do contrato � artigo alterado: 5.º, o qual ficou com

a seguinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Daniel António Almeida
de Aguiar Ferreira, sendo bastante a sua assinatura quer nos serviços
de mero expediente quer nos actos que envolverem responsabilidade
para a sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001662114

MULTI-GONÇALVES, IMPORTAÇÃO DE MÓS
EM DIAMANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1530;
identificação de pessoa colectiva n.º 504462961; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20020812.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital e ainda que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado
com a seguinte redacção: 

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
35 000,00 € e corresponde à soma de duas quotas iguais de
17 500,00 € cada uma, pertencentes uma ao Jorge Manuel dos San-
tos Gonçalves e Maria Helena Gomes Gonçalves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001662190

JAIME PIRES PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1701;
identificação de pessoa colectiva n.º 505319268; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020819.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Jaime Pires Pinheiro.
Data: 24 de Março de 2002.
Causa: morte.

Conferida está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001662734

TRANSPORTES ALMEIDA & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 501584803; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 1/20020823.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Designação de gerente.
Data: 23 de Agosto de 2002.
Gerente designado: Carlos Alberto de Almeida Pinto.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001662742

DOCE EGITÂNIA � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1674; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 505238519; averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 1 e inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020826.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções da gerente Cláudia Marisa Rodrigues
Fernandes.

Data: 26 de Junho de 2002.
Causa: renúncia.
b) Designação de gerente.
Data da deliberação: 28 de Junho de 2002.
Gerente designado: o não sócio José Antunes Fernandes.

Conferida está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001662785

O BARROCAL � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1347;
identificação de pessoa colectiva n.º 503997145; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20020828.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2001.

Conferida está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001662815

AFONSO SIMÕES & FILHOS � COMÉRCIO DE FRUTAS
E COGUMELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1143;
identificação de pessoa colectiva n.º 503459658; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/20020828.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2001.

Conferida está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001662807

ARCOREL � AGENTES REUNIDOS DE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 95; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500028273; inscrição n.º 28; nú-
mero e data da apresentação: 1/20020904.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Redução e aumento de capital com alteração do contrato.
Montante a que ficou reduzido o capital: 0 €
Data da deliberação: 5 de Julho de 2002.
Montante do aumento: 5000,000 €, em dinheiro.
Artigo alterado: 3.º
Capital: (após reforço) 5000,00 €.
Sócio e quota: SCC � Sociedade Central de Cervejas, S. A.,

5000,00 €.

Conferida está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001663005

SABUGAL

FAUSTO BALTAZAR E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 81; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500829640.

Certifico que, em 27 de Setembro de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referentes ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001828071

FAUSTO BALTAZAR E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 81; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500829640.

Certifico que, em 27 de Setembro de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001828098

CLINIRAIA � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 244;
identificação de pessoa colectiva n.º 504128434; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/23092002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram alterados
os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º do respectivo pacto, ao qual foi
ainda introduzido o artigo 8.º, os quais passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CLINIRAIA � Clínica
Médica e Dentária, L.da e tem a sua sede na Travessa da Rua Dr. Fran-
cisco Maria Manso, sem número de polícia, 1.º, Sabugal.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

4 � A sociedade poderá subscrever, adquirir, alienar ou onerar
participações noutras sociedades, mesmo que estas tenham objecto
diverso do seu e integrar agrupamentos complementares de empresas,
constituir associações em participações e consórcios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 241 � 18 de Outubro de 200222 580

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas respectivamente
no valor nominal de 20 000,00 euros e de 5000,00 euros, ambas per-
tencente à sócia Lídia Martins Ribas.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res por uma ou mais vezes,  até ao montante de 20 vezes o valor do
capital social à data da deliberação, sendo a obrigação de cada sócio
proporcional à sua quota.

2 � O sócio que não cumpra a sua obrigação de efectuar a presta-
ção suplementar deliberada fica sujeito à exclusão da sociedade e à
perda total da quota a favor da sociedade.

3 � À exclusão do sócio aqui prevista é aplicável o estabelecido
no presente contrato quanto à amortização da quota.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Lídia Martins
Ribas, que desde já fica nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos

alheios ao objecto social, designadamente em fianças, avales, letras
de favor ou outros actos e documentos semelhantes, sendo o infrac-
tor responsável, pessoalmente, perante a sociedade, pelos prejuízos
que causar.

ARTIGO 6.º

A divisão e a cessão de quotas no todo ou em parte entre os sócios
é livre. A cessão de quotas a estranhos, mesmo a ascendentes, des-
cendentes ou cônjuges, depende do consentimento da sociedade, a qual
terá sempre o direito de preferência, em primeiro lugar, que seguida-
mente se defere aos sócios não cedentes.

§ único. O valor da quota será o que resultar de um balanço espe-
cialmente realizado para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � É permitida a representação dos sócios nas assembleias gerais
por estranhos à sociedade, desde que acreditada a representação por
procuração autêntica.

2 � Quer o sócio, quer o seu representante, poderão fazer-se
acompanhar nas assembleias gerais de advogado, revisor ou técni-
co oficial de contas, desde que inscritos nas respectivas ordem e
câmara.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar compulsivamente qualquer quo-
ta no caso de interdição, falência ou insolvência do titular, bem como
no caso de arresto, arrolamento ou penhora da quota e ainda partilha
por separação de bens ou divórcio.

2 � A amortização da quota far-se-á segundo um balanço espe-
cialmente realizado para o efeito, sendo o seu pagamento realizado
no prazo de dois anos, em prestações semestrais, iguais e sucessivas,
com início na fixação definitiva da contrapartida.

O texto integral do pacto, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001828055

FAUSTO BALTAZAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 81; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500829640.

Certifico que, em 27 de Setembro de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, Celino
Augusto. 2001828080

SEIA

PANAPORT � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 714/000721;
identificação de pessoa colectiva n.º 505087499.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001838620

MIDOCONTA (SEIA) � ORGANIZAÇÕES
CONTABILÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 322/910301;
identificação de pessoa colectiva n.º 502509333.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001838590

ORLANDO & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 621/980916;
identificação de pessoa colectiva n.º 504227874.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001838646

SOCIEDADE TÊXTIL MOURA CABRAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 31/490702;
identificação de pessoa colectiva n.º 500269017.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001839065

RESTAURANTE MOTA VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 635/981215;
identificação de pessoa colectiva n.º 504303597.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001839049

COOPERATIVA POPULAR DE LORIGA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 2/830804;
identificação de pessoa colectiva n.º 501387382; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/020116.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Pela inscrição n.º 2 à apresentação n.º 1/020116.
Alteração parcial dos estatutos.
Artigo alterado: 5.º
Capital: Variável e ilimitado no montante actual de 3519,40 eu-

ros, representado por títulos de 5 euros cada um.

ARTIGO 5.º

1 � O capital da cooperativa é variável e ilimitado, do montante
actual de 3519,40 euros.

2 � O capital é representado por títulos de 5 euros cada um.
3 � Os títulos são nominativos e devem conter todas as menções

constantes do artigo 22.º do Código Cooperativo.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Figueiredo Aires. 1000143302

ANTÓNIO ALMEIDA COELHO, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 3/950922;
identificação de pessoa colectiva n.º 800915550.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001838689

FERNANDES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 131/790305;
identificação de pessoa colectiva n.º 500857172.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001839057

ANTÓNIO MANUEL VIDEIRA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 739/010212;
identificação de pessoa colectiva n.º 505266571.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001838654

JOSÉ PEREIRA CARNIDE, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 121/780112;
identificação de pessoa colectiva n.º 500716668.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001838638

PANISTRELA � SOCIEDADE PANIFICADORA
DA SERRA DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 307/900921.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001839260

R. SANTOS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 542/961105;
identificação de pessoa colectiva n.º 503749451.

Certifico que, em 24 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001838603

LEIRIA
BOMBARRAL

PEREIRA & ALEXANDRES (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 125/
820126; identificação de pessoa colectiva n.º 500214956; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 8/20020924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 2.º, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, reparação de automóveis, estação de
serviço, comércio de electrodomésticos, peças de automóveis, lubrifi-
cantes, combustíveis e serviço de aluguer de pronto socorro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 1000143300

ICAFF � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 403/
940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503129704;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte registo:

Alteração de denominação do lugar da sede: Largo de 25 de Abril,
7, 1.º, Bombarral.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 1000143318

CERÂMICA DO RODEIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 217/
871217; identificação de pessoa colectiva n.º 500756490;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20020616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte registo:

Alteração de denominação do lugar da sede: Largo de 25 de Abril,
7, 1.º, Bombarral.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 1000143273

JAVA TRADING, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 684/
20020916; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020916.

Certifico que, entre Arnaldo da Conceição Vitorino, casado com
Maria Manuela Sousa Nunes, na comunhão de adquiridos; a referida
Maria Manuela Sousa Nunes; e William Germano Rodrigues, solteiro,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma JAVA TRADING, Importação e
Exportação, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Casa do Sol, Casal da Tracalaia,
freguesia de Vale Côvo, concelho de Bombarral.

2 � A gerência poderá mudar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para outros concelhos, bem como criar ou
encerrar quaisquer outras dependências ou formas de representação,
em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, sem necessi-
dade de deliberação dos sócios.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e por grosso de
artigos decorativos, artesanato, vestuário, calçado, marroquinaria,
produtos esotéricos, importação e exportação e actividades afins.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente a Arnaldo da Conceição Vitorino; outra no
valor nominal de 2250 euros, pertencente a William Germano
Rodrigues; e uma outra quota no valor nominal de 250 euros, perten-
cente a Maria Manuela Sousa Nunes.

5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre,
ficando desde já autorizada a sua divisão para o efeito.

2 � Quanto à cessão a estranhos, reserva-se, em primeiro lugar, à
sociedade o direito de preferência e, em segundo lugar, aos sócios.

6.º

Mediante um acordo de aumento de capital, cada sócio poderá
aumentar a sua parte em dinheiro ou outras formas de capital, tais
como produtos ou serviços, nos termos a definir em assembleia geral.

7.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de Arnaldo da Conceição
Vitorino, e William Germano Rodrigues.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois sócios.
3 � A gerência é ou não remunerada, conforme for deliberado em

assembleia geral.
4 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade, sem

o consentimento desta, em quaisquer actos ou contratos contrários
aos interesses da sociedade, nomeadamente em abonações, letras de
favor, avales, cauções e responsabilidades semelhantes.

5 � A assembleia geral poderá autorizar qualquer dos sócios ou
gerentes a exercer a mesma actividade da sociedade, com ou sem li-
mitações.

6 � À data da constituição da sociedade, a sócia Maria Manuela
Sousa Nunes já exerce a actividade do comércio a retalho e por gros-

so de artigos decorativos, artesanato, vestuário, calçado, marroquinaria,
produtos esotéricos, importação e exportação, e actividades directamen-
te relacionadas, pelo que fica desde já autorizada a sua continuação.

8.º

A gerência fica desde já autorizada:
1 � A comprar e a vender viaturas para e da sociedade, bens móveis

ou imóveis.
2 � Celebrar contratos de leasing até ao montante de 30 000 euros.
3 � Contrair empréstimos e subscrever garantias bancárias até ao

montante de 50 000 euros.
4 � Celebrar contratos de arrendamento para instalação da sede

ou quaisquer outras instalações necessárias à prossecução dos fins
estatutários.

5 � Dar de arrendamento quaisquer bens imóveis da sociedade.
6 � Dar de aluguer quaisquer bens móveis da sociedade.

9.º

A sociedade poderá amortizar quotas, pelo valor que lhe
corresponder pelo último balanço aprovado, corrigido com parte que
à quota corresponder nos lucros ou prejuízos, proporcionais ao tem-
po decorrido, desde a aprovação do último balanço, nos seguintes casos:

a) Com consentimento do seu titular;
b) Por morte, interdição, inibição, falência ou insolvência do titu-

lar de qualquer quota;
c) Se a quota for sujeita a arresto, penhora ou arrematação;
d) Divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou simples sepa-

ração de bens de qualquer sócio.

10.º

1 � Em caso de morte de qualquer sócio, os seus herdeiros deve-
rão nomear um de entre si, ou outra pessoa que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

2 � A nomeação e comunicação do representante dos herdeiros,
deverá ser feita até 30 dias após o falecimento do sócio.

11.º

As assembleias gerais quando a lei não prescrever outras formalida-
des ou prazos, serão convocadas por cartas registadas, fax, email,
correio rápido, dirigidas aos sócios, ou aos seus legais representantes,
com a antecedência mínima de 21 dias.

12.º

1 � Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para
o fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deter-
minar.

13.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto social igual ou diferente do seu, ou
reguladas por lei especial e inclusivamente como sócia de responsabi-
lidade ilimitada.

14.º

A representação de um sócio nas deliberações que admitam tal re-
presentação pode ser conferida a qualquer pessoa.

15.º

O sócio que pagar dívidas sociais tem direito de regresso não só
contra a sociedade mas também contra os outros sócios.

16.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado, para custear as despesas desta escritura,
publicação e registo, bem como a aquisição de bens necessários à ins-
talação e início de actividade.

17.º

A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de negó-
cios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição para a
sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do contra-
to social.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Marina Adelaide
Fernandes Duarte. 1000143270
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MARINHA GRANDE

ANTÓNIO HENRIQUES FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2272; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020820.

Certifico que António Henriques Ferreira, casado com Maria
Virgínia Salsa Ferrão na comunhão geral, Travessa da Rua de Angola,
Ordem, Marinha Grande, constituiu a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Henriques Ferreira,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Marquês de Pombal, 72, 1.º, P/Q,
na freguesia e concelho de Marinha Grande.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto consiste na actividade de construção civil e compra e
venda de imóveis.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, já en-
trado na caixa social, é de 5000 euros.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros se aprovadas pelo sócio único.

4.º

1 � Visando a prossecução do objecto social poderá o sócio cele-
brar com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

2 � Os documentos de que constam os negócios jurídicos celebra-
dos nos termos do número anterior, devem ser patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio que desde já
fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade com a assinatura do
gerente, podendo este adquirir para a sociedade, mesmo antes de efec-
tuado o registo, bens imóveis ou viaturas.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir em participação
nos lucros da sociedade.

6.º

A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, adquirir
participações no capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu
tipo ou objecto, incluindo participações em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

As decisões do sócio de natureza igual às deliberações da assembleia
geral devem ser registadas em acta por ele assinada.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000138719

PENICHE

FERNANDO & CATARINA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1159;
identificação de pessoa colectiva n.º 505635429; data da apresen-
tação: 20020925.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000143194

MAGOJÚNIOR � TRANSPORTES MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1237;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020830.

Certifico que Manuel Gonçalves Júnior, divorciado, constituiu a
sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MAGOJÚNIOR � Transportes Mer-
cadorias, Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sede fica instalada na Rua das Flores, 14, Bairro da Car II,
freguesia de São Pedro, desta cidade e concelho de Peniche.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

Tem por objecto: transportes rodoviários de mercadorias por con-
ta de outrem, nacional e internacional.

4.º

O capital social é de 50 000 euros, correspondendo a uma quota do
mesmo valor que pertence ao sócio único e se encontra integralmen-
te realizada em dinheiro.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será designada por de-
cisão do único sócio.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, Manuel Gonçalves Júnior,
e Valério da Encarnação Gonçalves do Val, casado, residente na Rua
do Poeta Bocage, 13, 3.º B, em Lisboa.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um dos gerentes.
4 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações e actos análogos.

5 � A sociedade poderá constituir mandatário ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos.

6.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

7.º

Em caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Mais declara o outorgante que:
a) Não é sócio de nenhuma outra sociedade comercial;
b) A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamen-

to do capital social depositado, para custear as despesas inerentes ao
início da actividade social, bem como celebrar quaisquer contratos ou
negócios jurídicos, antes do registo definitivo da constituição;

c) Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 237/2001,
de 30 de Agosto, declara sob sua responsabilidade que foi efectuado o
depósito da totalidade do referido capital social, hoje, na Nova Rede,
Banco Comercial Português, agência de Peniche.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Graciete Marques.
1000143192

RESTAURANTE ROCHA MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 584;
identificação de pessoa colectiva n.º 502480190; data da apresen-
tação: 20020708.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000143191
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LUÍS ALBERTO & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1116;
identificação de pessoa colectiva n.º 505189267; data da apresen-
tação: 20020925.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000143189

BECALIS � SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 828;
identificação de pessoa colectiva n.º 503436097; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 1/020813.

Certifico que foi nomeada a administração e fiscalização da socie-
dade em epígrafe, para o quadriénio de 2001-2004, por deliberação
de 28 de Março de 2002, com a seguinte composição:

Administrador único: Luís Filipe Pereira Simões.
Fiscal único: Caiano Pereira António & José Reimão, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas;
Fiscal único suplente: José Luís Freire Rito.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Graciete Marques
Dinis. 1000143187

AMADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 33;
identificação de pessoa colectiva n.º 500019312; data da apresen-
tação: 20020924.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000143186

PORTBATEL � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 904;
identificação de pessoa colectiva n.º 504176129; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/020911.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo as con-
tas sido aprovadas em 14 de Agosto de 2002.

Está conforme.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Maria Sousa
Levita. 1000143185

LUDGERO GOMES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1242;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020905.

Certifico que, entre Luís Ludgero Franco Gomes e mulher, Maria
José Estêvão Gomes, casados na comunhão de adquiridos; Paulo Ricardo
Franco Gomes, solteiro, menor; e Luís Filipe Franco Gomes, solteiro,
menor, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ludgero Gomes � Construções, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � A sede é na Rua dos Caminhos Velhos, 12, no lugar de Geraldes,
freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido conce-
lho, ou para concelho limítrofe, estabelecer agências, sucursais ou
qualquer outra forma local de representação social, em território
português ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, já integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma das quatro seguintes
quotas: uma de 2550 euros, pertencente ao sócio Luís Ludgero Fran-
co Gomes; uma de 950 euros, pertencente à sócia Maria José Estêvão
Gomes; uma de 750 euros, pertencente ao sócio Paulo Ricardo Fran-
co Gomes; e uma de 750 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Franco
Gomes.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um só gerente.
2 � Fica desde já designado gerente o sócio Luís Ludgero Franco

Gomes.
3 � O gerente receberá ou não remuneração, conforme for delibe-

rado em assembleia geral.
4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da

sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.
5 � Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a estranhos gozam de preferência, em primei-
ro lugar, a sociedade e, em segundo, os restantes sócios.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade, depois de deduzida a importância destinada à reserva legal.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos em
que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de outras formas de
deliberação dos sócios legalmente previstas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado, para custear as despesas inerentes ao início
da actividade social, bem como celebrar quaisquer contratos ou negó-
cios jurídicos antes do registo definitivo da constituição.

E que sob sua responsabilidade, mais afirmam que foi efectuado o
depósito da totalidade do referido capital social, em 23 de Julho de
2002, na agência da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da
Rainha, Óbidos e Peniche.

Está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Maria Sousa
Levita. 1000143183

DULCE & NOIVO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1238;
inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 1/020902 e 3/020911.

Certifico que, entre Emanuel Sousa Noivo, solteiro, maior; e Dulce
Maria Sousa Soares Noivo, casada com Manuel Conceição Noivo, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dulce & Noivo � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, arrendamen-
tos, trespasses e manutenção de propriedades.
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ARTIGO 3.º

1 � A sede é na Rua do Infante D. Henrique, Baleal Sol Village I,
lote 2, rés-do-chão, freguesia de Ferrel, concelho de Peniche.

2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como estabelecer agências, filiais,
delegações, sucursais ou outras formas de representação, em território
nacional.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, já integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
3000 euros, pertencente à sócia Dulce Maria Sousa Soares Noivo; e
outra de 2000 euros, pertencente ao sócio Emanuel Sousa Noivo.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos
os sócios Dulce Maria Sousa Soares Noivo, e Emanuel Sousa Noivo,
desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura da gerente, Dulce
Maria Sousa Soares Noivo.

3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

4 � Não é permitido à gerente obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência, em primei-
ro lugar, a sociedade e, em segundo, os restantes sócios.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao dobro do capital social, desde que aprovadas por unanimidade
em assembleia geral, e os mesmos poderão celebrar com a sociedade
contratos de suprimentos, nos termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade, depois de deduzida a importância destinada à reserva legal.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos em
que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de outras formas de
deliberação dos sócios legalmente previstas.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado, para custear as despesas inerentes ao início
da actividade social, bem como celebrar quaisquer contratos e negó-
cios jurídicos, antes do registo definitivo da constituição.

Está conforme.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Maria Sousa
Levita. 1000143182

FIBRAS VITORINO COELHO � FIBRAGEM
SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 542;
identificação de pessoa colectiva n.º 502285001; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/020911.

Certifico que Júlio Alberto Silva Coelho renunciou à gerência da
sociedade em epígrafe, em 30 de Novembro de 1998.

Está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Maria Sousa
Levita. 1000143181

LISBOA
CADAVAL

RIKARMATE � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 503/
010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505518767;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020925.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pela acta n.º 4 e respectivo aditamento de
31 de Maio de 2002, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi inscrita
a mudança de sede e, em consequência, foi alterado o artigo 1.º do
contrato social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RIKARMATE � Comércio de
Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Principal Chão do Sapo,
Casalinho, na Quinta do Rameiral, freguesia de Lamas, concelho de
Cadaval.

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.

Foi depositado o texto completo do contrato social na sua redac-
ção actualizada.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000143227

YES IS ALWAYS THERE � IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 509/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505519771;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020918.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi
inscrita a mudança de sede e, em consequência, foi alterado o arti-
go 1.º, n.º 2 do contrato social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sede na Rua de D. Fernando, 25-A, loja 1,

freguesia e concelho de Cadaval.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto do pacto social, na
sua redacção actualizada.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000143226

CASCAIS

LUCAMAPI � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 665/
020709; identificação de pessoa colectiva n.º 506171701; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/020709.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Luís Filipe Domingas Pinto, e Carlos Jorge de Morais
Sarmento da Silva Matuto.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de LUCAMAPI � Prestação de Servi-
ços Hoteleiros, L.da
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Encosta, lote 8, rés-do-
-chão, direito, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem como objecto a prestação de serviços hote-
leiros, em unidades hoteleiras e similares, organizando e realizando
festas, casamentos, baptizados e outros eventos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades, cons-
tituídas ou a constituir, com objecto diferente do seu, mediante deli-
beração dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social da sociedade é de 5000 euros, integralmente
subscrito em dinheiro.

2 � O capital encontra-se dividido em duas quotas, de igual valor,
no montante de 2500 euros, pertencente, a primeira, a Luís Filipe
Domingas Pinto e, a Segunda, a Carlos Jorge de Morais Sarmento da
Silva Matuto.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar a obrigação de efectuar prestações su-
plementares até ao montante máximo de 1250 euros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas nos seguintes casos:
a) Com o acordo do respectivo titular;
b) Quando a mesma for penhorada, arrestada, ou arrolada ou de

alguma forma apreendida pelo Tribunal;
c) No caso de falência e insolvência do seu titular;
d) Quando em partilha entre vivos a quota fique a pertencer ao

cônjuge não sócio.
ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas depende sempre do consentimento da so-
ciedade.

2 � A cessão de quotas, total ou parcial, a terceiro fica sujeita ao
direito de preferência dos sócios.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, total ou parcialmen-
te, deverá comunicar aos restantes sócios a sua intenção, através de
carta registada com aviso de recepção, na qual fará menção do valor
e das condições de pagamento da cessão.

4 � O sócio que pretenda exercer o seu direito de preferência
deverá comunicar a sua intenção ao sócio cedente, através de carta
registada com aviso de recepção, no prazo de 30 dias a contar da
recepção da comunicação referida no número anterior.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos seus dois sócios
fundadores, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura dos dois gerentes.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, através de
carta registada, com aviso de recepção, dirigida aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000134071

BAÚ DE COLARES, COMÉRCIO DE VELHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9995 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503477931;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 15, 20 e 21/020523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 15/020523.
Reforço de capital.
Montante do reforço: 3004,80 euros, realizado em dinheiro e subs-

crito inteiramente pelo novo sócio José António da Silva Colaço,
criando uma nova quota de igual valor.

Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) José António da Silva Colaço, divorciado, Edifício Eastécnica,

Tagus Park, Porto Salvo, 3004,80 euros;
2) Carlos António Borges de Castro Lopes, 748,20 euros
3) Marie Christine Georgetout Borges de Castro Lopes,

748,20 euros;
4) Andreia Georgetout Borges de Castro Lopes, 249,40 euros; e
5) Maria Cristina Georgetout Borges de Castro Lopes, 249,40 euros.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 20/020523.
Cessação de funções de gerente de Carlos António Borges de Cas-

tro Lopes, e de Marie Christine Georgetout Borges de Castro Lopes,
por renúncia em 9 de Maio de 2002.

Mais certifico que foi alterado totalmente o contrato o qual passa
a ter a seguinte redacção:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, referente à escritura lavrada em
9 de Maio de 2002, no 6.º Cartório Notarial de Lisboa, a fl. 79 do
livro n.º 438-H.

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma Baú
de Colares, Comércio de Velharias, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da República, 43, na vila e freguesia de
Colares, concelho de Sintra.

2 � A gerência pode deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio de artigos em segunda mão,
velharias e artesanato.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de cinco quotas: duas quotas com o valor
nominal de 748,20 euros cada uma; duas quotas com o valor nominal
de 249,40 euros cada uma; e uma quota com o valor nominal de
3004,80 euros, todas pertencentes ao sócio José António da Silva
Colaço.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, entre sócios ou a terceiros, não carece do
consentimento da sociedade.

2 � Os sócios gozam de direito de preferência, caso algum dos
sócios pretenda ceder a sua quota a terceiros.

3 � Para efeitos de exercício do direito de preferência, o sócio
que pretenda ceder a sua quota, deverá enviar aos restantes sócios
uma carta registada com aviso de recepção, comunicando a intenção
de ceder a quota e todas as condições da cessão, designadamente, a
identidade do cessionário, o preço da cessão e as condições de paga-
mento.

4 � Os sócios dispõem de 20 dias, a contar da data de recepção da
comunicação referida no número anterior, para aceitar ou rejeitar a
cessão, nas condições indicadas pelo sócio que pretende ceder a sua
quota. Se nada for dito, considera-se que nenhum dos sócios pretende
exercer o seu direito de preferência.

5 � Caso algum dos sócios pretenda exercer o direito de preferên-
cia, a cessão de quota terá lugar entre os sócios nas condições cons-
tantes da comunicação referida no n.º 3. Caso mais de um sócio pre-
tenda exercer o direito de preferência, a quota será rateada pelos
interessados na proporção da respectiva quota na sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, por meio de deliberação da assembleia ge-
ral, exigir a todos os sócios a realização de prestações suplementares
no valor global correspondente a 10 vezes o valor do capital social.

2 � A assembleia geral fixará as restantes condições da realização
de prestações suplementares, designadamente o montante, o prazo de
realização e o critério de repartição entre os sócios.

ARTIGO 7.º

1 � As deliberações dos sócios podem ser tomadas por qualquer
forma prevista na lei, incluindo por voto escrito.
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2 � Os sócios poderão livremente nomear um representante para
as assembleias gerais por meio de uma carta dirigida ao respectivo
presidente.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade terá um ou mais gerentes, eleitos pela assembleia
geral.

2 � Fica desde já nomeado como gerente da sociedade, José António
da Silva Colaço.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade fica vinculada pela assinatura de um gerente.
2 � O disposto no número anterior não exclui a faculdade da ge-

rência nomear mandatários ou procuradores da sociedade para a prá-
tica de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, no-
mear um secretário da sociedade e o respectivo suplente.

2 � O mandato do secretário da sociedade e do respectivo suplen-
te será de três anos.

3 � A competência do secretário da sociedade será a fixada na lei.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000132680

MAKTUB � ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 028/
971111; inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 2; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/971111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MAKTUB � Artigos de Papelaria, L.da,
com sede na Rua Principal, lote 14-B, loja 5, Alto dos Lombos, fre-
guesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar quaisquer formas de representação no País ou no estrangeiro,
por mera deliberação da gerência.

2.º

O objecto social consiste em comercialização de artigos de papela-
ria, tabacaria, livraria, brindes, artesanato, marroquinaria e prestação
de serviços na área de processamento de textos, traduções, fotocó-
pias, totoloto, totobola e afins.

3.º

O capital social é de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas
de 200 000$ cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Maria Teresa
Lobato Cardoso, e Teresa de Lurdes Maligno de Almeida Silva.

4.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada é necessária e su-
ficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, ficando dependente do
consentimento da sociedade a cessão, total ou parcial, a favor de
terceiros.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
enviadas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os
casos em que a lei exija forma especial.

Assim disseram e outorgaram.
Fica desde já nomeado gerente o não sócio Vasco Rodrigues Silva,

casado, residente na Urbanização Limites da Abóboda, lote 6, 2.º-C,
em Carcavelos, concelho de Cascais, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, o qual fica desde já autoriza-

do a fazer o levantamento do capital social depositado em nome da
sociedade, na Nova Rede, para fazer face às despesas com esta escritu-
ra, sua publicação e registo, bem como para aquisição de equipamento
necessário ao início da actividade, e que poderá ser destituído pelos sócios
em assembleia geral.

Certifico também que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
registado o seguinte:

Cessação das funções de gerente de Vasco Rodrigues Silva, por des-
tituição, em 26 de Outubro de 1997.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Facto inscrito: Nomeação de gerente.
Gerente nomeada: a sócia Teresa de Lurdes Maligno de Almeida

Silva.
Data: 26 de Outubro de 1997.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000074631

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ENTERSITE, GESTÃO E MANUTENÇÃO
DE PÁGINAS NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8853/000216; identificação de pessoa colectiva n.º 504747975;
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresen-
tações: 25 e 26/000719.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e transformação em sociedade anónima.
Reforço: 11 527 715$ em dinheiro e subscrito da seguinte forma,

pelos sócios: Maria Cecília da Silva Farinha Temudo Barata,
2 506 025$; HOMEOS � Instituto de Saúde Integral, L.da,
2 255 422$50; Carlos António da Silva Anastácio, 250 602$50; pe-
los novos sócios; INVESTWOOD � Estudos e Consultadoria
Empresarial, S. A., Rua da Praia da Vitória, 48, 4.º, direito, Lisboa,
4 009 640$; e PME Capital � Sociedade Portuguesa de Capital de
Risco, S. A., Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 103, Aldoar, Porto,
2 506 025$.

Data da deliberação: 14 de Junho de 2000.
Teor dos artigos:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma social de ENTERSITE, Gestão e
Manutenção de Páginas na Internet, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Filipa de Vilhena, 6,
1.º, esquerdo, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

3 � O órgão de administração poderá estabelecer ou extinguir su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação, em Portugal ou no estrangeiro, sem necessidade de deliberação
dos sócios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos e ser-
viços na Internet, nomeadamente: criação de páginas, manutenção e
gestão de domínios, alojamento e comércio electrónico de produtos
de saúde, de construção civil, de entretenimento infantil, marcação
de consultas on-line, reservas de restaurantes e de hotéis on-line,
telemedicina.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem duração indeterminada.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 62 500 euros e está representado por
12 500 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, encontran-
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do-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita social, quanto a 72%, devendo os
restantes 28% ser realizados no prazo máximo de cinco anos.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e escriturais ou
não, livremente convertíveis, sendo quando for caso disso, represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, ou
mais acções.

ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação do órgão de administração, após parecer fa-
vorável do órgão de fiscalização poderá o capital social ser elevado,
por uma ou mais vezes, até ao limite de 200 000 euros.

2 � Na sua deliberação o órgão de administração fixará os termos
e as condições de cada aumento de capital, bem como a forma e os
prazos de subscrição a realizar.

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação do órgão de administração, a sociedade pode-
rá emitir obrigações, convertíveis ou não em acções.

2 � Na sua deliberação o órgão da administração fixará os termos
e as condições de cada emissão de obrigações, bem como a forma e os
prazos da subscrição a realizar.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, amor-
tizar acções nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se as acções a amortizar tiverem sido arrestadas, penhoradas,

arroladas ou por qualquer forma apreendidas em processo judicial ou
administrativo;

c) Quando o respectivo titular ou detentor praticar actos que per-
turbem a vida da sociedade.

2 � A sociedade pode, nas condições em que a lei o permitir, ad-
quirir acções próprias e sobre elas realizar todas as operações legal-
mente permitidas.

3 � As acções próprias pertencentes à sociedade não têm, enquanto
se mantiver essa titularidade quaisquer direitos sociais, incluindo o de
participar em aumentos de capital e não são consideradas para efei-
tos de votação ou de convocação da assembleia geral, apurando-se
sempre as maiorias em função dos votos correspondentes ao capital
social, excluídas essas acções.

4 � Por deliberação do órgão de administração, a sociedade pode
ainda adquirir quaisquer participações em outras sociedades, com ob-
jecto igual ou diferente do seu, e fazer sobre as mesmas todas as ope-
rações que entender convenientes.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto, correspondendo um voto a cada acção, não havendo qualquer
limitação ao número de votos por cada accionista, quer ele interve-
nha por si, quer como procurador de outro ou outros accionistas.

2 � Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da
assembleia geral, desde que o comuniquem por simples carta assinada,
até à altura do início da reunião.

3 � Os membros de todos os órgãos sociais também poderão estar
presentes nas assembleias gerais, podendo intervir nos seus trabalhos,
apresentar e discutir propostas, mas não terão, nessa qualidade, direi-
to de voto.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos bienalmente pela assembleia geral e são sempre
reelegíveis, podendo ser ou não accionistas.

SECÇÃO II

Do órgão de administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único, ou um conselho de administração, composto por três a
sete membros, eleitos bienalmente conforme for deliberado em
assembleia geral, a qual procederá à sua eleição.

2 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração prestarão ou não caução e terão ou não remuneração, con-
forme for deliberado pelos accionistas.

ARTIGO 11.º

1 � O órgão de administração terá os mais amplos poderes de
gestão e representará a sociedade, em juízo e fora dele, incluindo os
poderes para comprometer-se em árbitros, confessar, desistir ou tran-
sigir em qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral, alienar
e dar e tomar de arrendamento prédios ou fracções autónomas.

2 � O conselho de administração, quando exista, poderá delegar
num ou mais administradores, a gestão corrente da sociedade, dentro
dos limites da lei e, em qualquer caso, constituir mandatários nos ter-
mos que entender convenientes.

ARTIGO 12.º

1 � Havendo administrador único, a sociedade obriga-se pela res-
pectiva assinatura, ou de mandatário ou mandatários, nos termos dos
respectivos mandatos.

2 � Havendo conselho de administração, a sociedade obriga-se:
a) No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente desig-

nada, quer em procuração, quer em acta, pela assinatura do respecti-
vo mandatário;

b) No que respeita aos demais actos de administração, pela assina-
tura de dois administradores ou de um administrador e um procurador.

ARTIGO 13.º

As deliberações do conselho de administração, quando existir, se-
rão tomadas pela maioria dos votos presentes ou representados, ten-
do o presidente voto de qualidade.

SECÇÃO III

Do secretário da sociedade

ARTIGO 14.º

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral ou do órgão
de administração, poderá designar um secretário, com as competên-
cias e duração de funções previstas na lei.

SECÇÃO IV

Do órgão de fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade será entregue a um fiscal único, efecti-
vo e suplente, ou a conselho fiscal composto por três membros efec-
tivos e um suplente, eleitos bienalmente em assembleia geral, a qual
designará um presidente.

CAPÍTULO IV
Apreciação anual da situação da sociedade

e aplicação de resultados

ARTIGO 16.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano civil, o órgão de administração ela-

borará o balanço, o relatório de gestão e as contas do exercício e a
demonstração dos resultados, os quais juntamente com o relatório sobre
o estado e a evolução dos negócios sociais e a proposta de aplicação
dos resultados, serão apresentados ao órgão de fiscalização e à
assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Os lucros líquidos terão a aplicação que for deliberada em assembleia
geral, deduzidas as verbas por lei obrigatoriamente destinadas ao fun-
do de reserva.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei, me-
diante deliberação da assembleia geral pela maioria de três quartos dos
votos representativos do capital social.

ARTIGO 19.º

1 � Serão liquidatários os membros da administração que estive-
rem em exercício no momento, salvo se houver deliberação da
assembleia geral em sentido contrário.
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2 � Depois de satisfeitos os direitos dos credores sociais, poderá o
activo restante ser partilhado em espécie pelos respectivos sócios.

Mais certifico que foi ainda registado:
Designação dos órgãos sociais para o biénio de 2000-2001, por

deliberação de 14 de Junho de 2000.
Conselho de administração: presidente � Jorge Manuel Miranda

Temudo Barata, Quinta da Torre do Fato, lote 10, 8.º-A, Lisboa;
vogais � Carlos António da Silva Anastácio, Campo Grande, 1-D,
9.º, esquerdo, Lisboa; Martiniano Nunes Gonçalves, Rua do Professor
Simões Raposo, 8, 2.º, direito, Lisboa; José Manuel Miranda Temudo
Barata, Avenida de Frei Miguel Contreiras, 56, 10.º, esquerdo, Lis-
boa; e PME Capital � Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S. A.,
Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 103, Aldoar, Porto, que designou
para exercer o cargo em nome próprio, António José Carneiro Aze-
vedo, Rua de António Enes, 303, 1.º, Porto.

Fiscal único: efectivo � Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Sousa Lopes, 10, 2.º, esquer-
do, Lisboa; suplente � Paula Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua da Torrinha, 228-H, 6.º, Porto.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
1000145932

 LISBOA � 2.A SECÇÃO

NEWSTEAD � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula n.º 3772/
930303; identificação de pessoa colectiva n.º 502943190; inscrição n.º 9 e
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 71/20011206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 5.º
Reforço: 20 259$, por resultados.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social é de € 249 500, integralmente realizado e encon-
tra-se representado e dividido em 50 000 acções, cada uma delas no
valor nominal de € 4,99.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074622

GBA � GUÉVEL BRANCO & ASSOCIADOS
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1869/910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502539100;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 52/20011205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de 4750 euros,
pertencente ao sócio António José Saraiva Guével Branco; e uma de 250 eu-
ros, pertencente à sócia Ermelinda Liberta Saraiva Guével Branco.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074619

JÁ � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 827/890817; identificação de pessoa colectiva n.º 502206950;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 94/20011218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 7 018 075$, por reservas.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo, é de 37 500 euros e correspondente à soma de
quatro quotas: uma do valor nominal de 20 625 euros, pertencente
ao sócio Julião Maria Gomes de Azevedo; duas dos valores nominais
de 7500 euros cada uma, pertencentes aos sócios Paulo Eduardo Matos
Gomes de Azevedo, e Luís Manuel Fernandes Durão; e outra do valor
nominal de 1875 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Matos Go-
mes de Azevedo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074614

NELIBELA � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1775/900503; identificação de pessoa colectiva n.º 502337150;
inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 72/
20011218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 euros, do só-
cio Francisco Gaspar; e outra de 500 euros, da sócia Amélia de Jesus
Coelho Esteves Gaspar.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074613

FERNANDO DE JESUS NABAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 199/881205; identificação de pessoa colectiva n.º 502072695;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 118/20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor de 2500 eu-
ros cada uma, pertencente uma a cada um dos sócios, José Fernando
Cardoso Nabais, e Fernando Jesus Nabais.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074612

JACINTO NUNES, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2065/910105; identificação de pessoa colectiva n.º 502473754;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 114/20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000,01 eu-
ros e é formado por três quotas iguais, de valor nominal de 1666,67 eu-
ros cada, pertencentes a cada um dos sócios, Maria de Lourdes da Silva
Nunes, João Paulo da Silva Nunes, e Luís Filipe da Silva Nunes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074611

LUSO ORIENTE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 640/890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502162961;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 91/20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em

partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em dinheiro
e corresponde à soma de quatro quotas de 1250 euros cada uma, uma
de cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074610

HENRIQUES BLANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1975/900823; identificação de pessoa colectiva n.º 502403314;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 67/20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pela única sócia.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4900 euros, e outra de 100 euros, ambas tituladas em nome de Luci
de Lourdes Henriques Conde Branco.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074609

LABLAN � LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR.A LUCI BLANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 395/890227; identificação de pessoa colectiva n.º 502116013;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 66/20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros (501 205$), tituladas uma em nome de cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074607

INTEGER � INFORMÁTICA DE TELECOMUNICAÇÕES
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2112/901107; identificação de pessoa colectiva n.º 502442352;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 58/20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 6.º
Reforço: 45 060 500$, em reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros,
representado por 50 000 acções, no valor nominal de 5 euros, cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074606

N. T. H. � NOVAS TÉCNICAS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2819/920129; identificação de pessoa colectiva n.º 502693851;
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 67/
20011213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelas sócias na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, sendo uma de 2500 eu-
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ros, pertencente à sócia Clarinda da Silva Almeida Pinheiro; e duas
iguais de 1250 euros, pertencentes uma à sócia Vanda Cristina da
Silva Almeida Pinheiro, e outra à sócia Dina Paula da Silva Almeida
Pinheiro.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074603

FERNANDES VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1271/900129; identificação de pessoa colectiva n.º 502279621;
inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 59/20011213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao arti-

go 3.º
Capital: 5000 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e correspondem
à soma de duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Isabel Maria Diabinho
Pires dos Santos, e Aníbal dos Inocentes Morais dos Santos.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074602

LUZFRANCO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3959/930520; identificação de pessoa colectiva n.º 502995777;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 58/
20011213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000 e
está dividido em duas quotas, sendo uma de € 2750, pertencente ao
sócio Pedro Alexandre Morais Franco; e outra de € 2250, perten-
cente ao sócio Isidoro Alexandre Matos Franco.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e de
2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074600

FERNANDA MARIA MADEIRA FIGUEIREDO LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3633/930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502900768;
inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 38/
20011213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

na proporção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 4500 euros, da
sócia Fernanda Maria Figueiredo Lemos; e outra no valor nominal de
500 euros, do sócio Luís Miguel Coelho Lemos.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074598

LUSOPERITOS � EMPRESA DE PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4053/930624; identificação de pessoa colectiva n.º 503025674;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 34/20011213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 5.º
Reforço: 4 612 050$, realizado em dinheiro, apenas quanto a

2 306 507$ e subscrito pelos sócios abaixo mencionados com as quan-
tias respectivamente de 4 611 568$ e 482$.

Capital: 25 000 euros, apenas realizado quanto a 13 500 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em 54%, em dinheiro já entrado na Caixa Social, dividido e
representado por duas quotas: uma de 24 000 euros, pertencente ao
sócio Joaquim Arménio Nunes de Matos, realizada em 52,08%; e outra
de 1000 euros, pertencente à sócia Hortense Bonito Marques Nunes
de Matos, realizada em 100%

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074596

IN PACTO � ATELIER DE ARQUITECTURA
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1868/900823; identificação de pessoa colectiva n.º 502403284;
inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 27 e 28/20011213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao n.º 1 do artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios abaixo

mencionados com as quantias respectivamente de 221 446$, 230 603$
e 150 361$.
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Nomeação de gerente por deliberação de 3 de Setembro de 2001,
de Maria de São Luís Bernardino Mendes Fernandes.

Teor do artigo alterado:

3.º

Capital social

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponden-
te à soma de três quotas: uma de 3000 euros, da sócia Maria de Fáti-
ma Bernardino Mendes Fernandes Ramalhão Fortunato; uma de
1250 euros, da sócia Maria de São Luís Bernardino Mendes Fernandes;
e uma de 750 euros, da sócia Carolina Mendes Fernandes de Almeida
Rocha.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074593

FAC � FISCALIDADE, ADMINISTRAÇÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2751/920106; identificação de pessoa colectiva n.º 502678690;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 135/20011212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 582 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e formado por três quotas iguais, cada uma no valor nominal de
1666,67 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Helena Maria
Conceição Vieira, Albertino Delgado Neves, e Jaime Delgado Neves.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074591

J. M. F. & A. S. B. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2336/910827; identificação de pessoa colectiva n.º 502612711;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 122/20011212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios abaixo men-

cionados com a quantia de 572 290$ e 30 120$, respectivamente.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de duas quotas: uma de € 4750, do
sócio José António Muralha dos Santos Fernandes; e outra de € 250,
do sócio António Augusto Veiga da Silveira Botelho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074587

GERIMÓVEIS � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4242/931007; identificação de pessoa colectiva n.º 503070211;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 67/20011212.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35,

11.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074585

JAÚ � CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1313/900511; identificação de pessoa colectiva n.º 502347872;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 47 e 48/20011212.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Nelson Alexandre de Albuquerque

Reis, por ter falecido em 30 de Agosto de 2001.
Nomeação de gerente por deliberação de 15 de Novembro de 2001,

de Manuel Trigo de Morais de Albuquerque Reis, solteiro, Quinta da
Marinha, lote 6, Cascais.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998,
1999 e de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074581

FERRAINFOR � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 397/890227; identificação de pessoa colectiva n.º 502116030;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 46/20011212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro subscrito pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente subscrito e realizado
em numerário e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2500 euros, do sócio Emídio Manuel de Oliveira Ferra; e outra de
2500 euros, do sócio Emídio Maria dos Santos Ferra.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074580

FERMUNDO � TÉCNICA DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1538/900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502311541;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 53/20011110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
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Reforço: 2410$, em dinheiro, realizado pelos sócios na proporção
das suas quotas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
3750 euros, pertencente ao sócio José Fernando Barroqueiro
Raimundo; e uma de 1250 euros, pertencente à sócia Anabela Nunes
Ferreira Raimundo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074569

FAUSTO XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2380/910118; identificação de pessoa colectiva n.º 502490683;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/20011210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 eu-
ros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Fausto Jorge Canova
de Magalhães Xavier, e Júlia Maria Fernandes Canova Xavier.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074567

HENRIQUES, LADISLAU & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 98/800131; identificação de pessoa colectiva n.º 500926611;
inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 18/
20011210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Capital: 14 963,94 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 14 963,94 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, correspondendo à soma de três quotas iguais de
4987,98 euros, uma de cada um dos sócios, Manuel Pires de Jesus,
Maria Lurdes Milheiro, e Aurélio Martins Gouveia.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074566

FLUXOMAIS � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1966/920918; identificação de pessoa colectiva n.º 502842636;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/20011210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios abaixo

mencionados com as quantias respectivamente de 126 124$, 276 124$
e 162$.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos diversos valores e bens constantes da escrituração, e
corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais no valor de
1062,75 euros cada uma, pertencentes ao sócio Cândido José Paulino
Sargento; uma no valor de 2125,50 euros, pertencente ao sócio Fer-
nando Pinto Simões; e uma no valor de 749 euros, pertencente ao
sócio Cipriano Pinto Simões.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074565

ISOSCELES � CONSULTADORIA DE GESTÃO
E FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3085/920519; identificação de pessoa colectiva n.º 502776145;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 105/20011207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação, reforço de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4750 euros, do sócio Rui Manuel Taveira Costa Santos; e outra de
250 euros, do sócio José Miguel Alarcão Júdice.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074563

GABINETE MARANATA � CONTABILIDADE,
FISCALIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2778/920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502684429;
inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 94/
20011207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao arti-

go 3.º
Capital: 52 373,78 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 52 373,77 euros e está divi-
dido em quatro quotas de valor nominal de 15 712,13 euros,
15 712,13 euros, 10 474,76 euros, e 10 474,76 euros, pertencentes
cada uma delas, respectivamente, a cada um dos sócios Eliseu Fernandes
Reis, António Jorge Henriques Coelho Moreira, Ana Paula Salgueiro
Reis Fernandes, e Júlia Maria de Sousa Cruz Henriques Moreira.
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Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074562

LUATERRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4087/930715; identificação de pessoa colectiva n.º 503024961;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 66/20011207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 5 024 100$, realizado em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se totalmente
subscrito e realizado e está distribuído por 10 000 acções no valor
nominal de 5 euros cada.

2 � As acções, representadas em títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100,
500 e 1000, são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a pedido dos accionistas, a cargo de quem ficarão as
despesas de conversão.

3 � Nos aumentos de capital os accionistas terão sempre prefe-
rência na subscrição de novas acções, na proporção das que possuí-
rem.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074559

LCT � SISTEMAS E TECNOLOGIA ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3786/930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502945532;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 52/20011207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 5.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Francisco José Andrade Lopo de Carvalho, e Manuel de
Andrade Lopo de Carvalho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074557

FREIRE & CARONHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37/800109; identificação de pessoa colectiva n.º 500936323;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 20/20011207.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 eu-
ros cada e pertence uma a cada um dos sócios Luís Manuel Monteiro,
e Maria Guilhermina Neves Santos Monteiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074556

JOSÉ ANTÓNIO & ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2946/830221; identificação de pessoa colectiva n.º 501259325;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 57/20011206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 552 412$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,01 euros, integralmente realizado e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 1666,67 euros, do só-
cio Mário Manuel Farinha Luís; uma de 1666,67 euros, da sócia Maria
Fernanda Pedro Farinha Luís; e uma de 1666,67 euros, do sócio
Emanuel José de Jesus Lourenço.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074555

JOÃO MOREIRA DA FONSECA, CLÍNICA
DE ESTOMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1984/900829; identificação de pessoa colectiva n.º 502405643;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 39/20011205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, por reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio João Carlos Álvares Moreira da
Fonseca; e outra de valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Maria Alice Bual Álvares Moreira da Fonseca.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074553

FIRDOIS � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4211/930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503059544;
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averbamento n.º 4 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 103/20011204.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Jacinto Seabra de Sousa Bote-

lho, por renúncia, em 22 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074551

JORGE MANUEL SOARES & C.A (FILHOS)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 640/800909; identificação de pessoa colectiva n.º 500962960;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 301/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 2.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das partes sociais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, corresponde à soma de três quotas (partes sociais), sendo duas de
2375 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio Aníbal Jorge Guer-
reiro Soares, e outra ao sócio Manuel Jorge Guerreiro Soares; e outra
de 250 euros, pertencente em comum e sem determinação de parte
ou direito, a ambos os sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074550

GEOTUR � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1705/910122; identificação de pessoa colectiva n.º 502485558;
inscrição n.º 35; número e data da apresentação: 263/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão, por incorporação, mediante a transferência global do patri-

mónio das sociedades Triunfo Tours � Companhia de Actividades
Turísticas, L.da; APT � Viagens e Turismo, L.da; T. R. Viagens e
Turismo, S. A; e Profissional Tours � Viagens e Turismo, S. A, para
a sociedade incorporante, GEOTUR � Viagens e Turismo, S. A

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074549

LIZ & FONSECA � LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3893/930421; identificação de pessoa colectiva n.º 502975253;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 121/
20011226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$, por resultados.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e divide-se em duas quotas: uma de
3000 euros, pertencente à sócia Conceição da Fonseca Ferrão da Sil-
va; e outra de 2000 euros, pertencente ao sócio Sérgio Liz da Silva.
Do referido capital encontra-se apenas realizado em dinheiro, 2993 eu-

ros, sendo o restante de 2007 euros, por incorporação de resultados
transitados.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e
de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074548

IGQ � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3920/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502981628;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 49/20011126.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 5.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

5.º

O capital social é de 5000 euros, dividido por quatro quotas de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074547

INTERJUR � INVESTIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4421/931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503112941;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; número e datas
das apresentações: Of. 38/20010411 e 20011123.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Maria Marques Projecto Go-

mes Narciso, por ter renunciado em 23 de Março de 2000.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074546

GARVÉS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3439/921022; identificação de pessoa colectiva n.º 502865881;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20011126.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 5.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, e as
respectivas entradas ficam nesta data realizadas em dinheiro.
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2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao montante de 49 880 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074543

FOMENTIL � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 999/891220; identificação de pessoa colectiva n.º 502168781;
inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 66/20011109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o triénio

de 2001-2003, por deliberação de 30 de Março de 2001.
Conselho de administração: presidente � Rui Jorge Torres

Abrantes; vogais � Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz, e Pedro
Maria da Cunha José de Mello.

Fiscal único: efectivo � Patrício, Mimoso & Mendes Jorge, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � João Fernandes
Mendes Jorge, revisor oficial de contas.

Certifico, ainda, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e de
2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074542

FERNANDO GONÇALVES CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 650/890530; identificação de pessoa colectiva n.º 502166991;
inscrição n.º 5/20011019.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074541

IMPÉRIO BONANÇA � COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1609/900917; identificação de pessoa colectiva n.º 500069468.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074540

GEOTUR � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1705/910122; identificação de pessoa colectiva n.º 502485558;
inscrição n.º 34/20010914.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074539

INVESFER � PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE TERRENOS E EDIFÍCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2375/910906; identificação de pessoa colectiva n.º 502613092;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 117/20020108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 5.º
Reforço: 36 150$, por reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 75 000 euros, dividido e representado
por 15 000 acções no valor nominal de 5 euros cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000074538

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PARTHOTEL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 727/880615; identificação de pessoa colectiva n.º 502008253;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 21/010212.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato por transfor-
mação em sociedade anónima, da sociedade em epígrafe, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade denomina-se PARTHOTEL � Sociedade de In-
vestimentos Hoteleiros, S. A., e tem a sua sede na Avenida de Miguel
Bombarda, 42/44, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.

2 � O conselho de administração da sociedade fica autorizado a
deslocar a sede desta, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações e outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, exploração e gestão de
estabelecimentos hoteleiros e similares.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade, através de simples deliberação do seu conselho
de administração pode adquirir e alienar participações sociais no ca-
pital social de outras sociedades.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 150 000 000$, re-
presentado por 150 000 acções, no valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes, por
simples deliberação do seu conselho de administração, até ao mon-
tante de 250 000 000$.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, reciprocamente
convertíveis, a pedido dos seus titulares.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 100, 500 e 1000 acções.

ARTIGO 6.º

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � Nas assembleias gerais os accionistas podem nos termos le-

gais, fazer-se representar por outros accionistas que possam exercer
o seu direito de voto ou pelos administradores da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos legais.
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ARTIGO 8.º

A gestão da sociedade será exercida por um conselho de adminis-
tração, composto de três ou cinco membros que entre si, escolherão
o presidente, o qual terá voto de qualidade.

ARTIGO 9.º

Os administradores serão ou não remunerados, conforme o que for
deliberado em assembleia geral, podendo a assembleia geral dispensá-lo
de prestarem caução.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura do presidente ou do vice-presidente do conselho

de administração;
b) Fora dos casos assinalados na alínea precedente, pela assinatura

conjunta de dois dos outros administradores;
c) Pela assinatura conjunta de dois mandatários da sociedade, nos

termos da respectiva procuração;
d) Os actos de mero expediente poderão ser assinalados por qual-

quer administrador.
§ único. Os actos de aquisição, alienação e oneração de bens imó-

veis são da competência do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente de três
em três meses e sempre que for convocado pelo seu presidente ou
por dois administradores.

2 � Nas reuniões do conselho de administração qualquer adminis-
trador se poderá fazer representar por outro ou votar por correspon-
dência.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, que poderão ser ou não accionistas.

ARTIGO 14.º

A duração do mandato dos membros dos órgãos sociais é de quatro
anos, reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade tem o direito de amortizar acções, mesmo que
implique a redução do capital social, quando estas hajam sido penho-
radas ou por qualquer outro modo validamente apreendidas, ou ainda
nos casos de falência de qualquer accionista, bem como nos casos em
que se verifique infracção ao disposto nos estatutos ou às deliberações
da assembleia geral que tenham sido tomadas por unanimidade dos
votos correspondentes à totalidade do capital social.

2 � É também admitida a amortização de acções por acordo com
o respectivo accionista.

3 � O valor de reembolso, nos casos de amortização de acções,
com ou sem redução do capital, será o que resultar do último balanço
aprovado.

4 � O reembolso das acções amortizadas poderá ser pago em qua-
tro prestações trimestrais e sensivelmente iguais.

5 � Consideram-se amortizadas as acções, em caso de litígio, pela
consignação em depósito do valor de reembolso da primeira prestação.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000145870

LOURES

ABYSSUM � SERVIÇOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 225;
identificação de pessoa colectiva n.º 504015672; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: Of. 12 e 13/20020812.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Cessação da gerência.
Gerente: João Carlos Vinagre Nascimento dos Santos.
Causa: Renúncia.
Data: 6 de Junho de 2002.

Facto: Nomeação de gerente.
Gerente: A sócia Maria Luísa da Silva Rodrigues.
Data da deliberação: 6 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000143108

VALORSUL � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA METROPOLITANA

DE LISBOA (NORTE), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 648;
identificação de pessoa colectiva n.º 503295779; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 9/20020801.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 20 à apresentação n.º 9/20020801.
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais.
Período: Quadriénio de 2002-2005.
Conselho de administração: presidente � António Manuel da Sil-

va Branco; vogais � Herculano da Silva Pombo Marques Sequeira,
casado, Praceta do Celão, lote 2, Magoito, Sintra;

Carlos Fernandes Roseiro Bento, casado, Estrada Nacional 109, São
João, Vagos;

Luís Maria do Amaral Alves;
Rui Manuel Carvalho Godinho;
Frederico Pedro Pinto Basto Ressano Garcia, casado, Avenida de

António Augusto de Aguiar, 40, 4.º, direito, Lisboa;
António Pedro de Nobre Carmona Rodrigues, casado, Rua do Pro-

fessor Aires de Sousa, 3, 1.º-A, Lisboa;
Município de Lisboa, cujo representante será designado oportunamente;
José Manuel Antunes Abrantes dos Santos;
Anselmo Firmino do carmo, casado, Rua de Eça de Queirós, 10,

6.º, Portela, Loures; e
José Manuel Rosado Gorgulho Evangelista, casado, Rua de D. Inês

de Castro, 17, 3.º-D, Reboleira, Amadora.
Fiscal único: efectivo � O Lima, N. Silva, F. Colaço, A, Coelho

& L. Rosa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Alexandre da Paixão Coelho, Avenida de 5 de Outubro, 17, 6.º,
Lisboa; suplente � Camacho Palma & Lisboa Afonso, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por António Manuel
Pessanha Camacho Palma, Avenida de 5 de Outubro, 17, 6.º, Lisboa.

Data da deliberação: 7 de Junho de 2002.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e à apresentação n.º 10/20020801.
Os membros do conselho de administração António Manuel da Silva

Branco, Luís Maria do Amaral Alves, António Pedro de Nobre
Carmona Rodrigues, José Manuel Antunes Abrantes dos Santos, e
Anselmo Firmino do Carmo, foram designados membros da Comis-
são Executiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 1000143106

IRIATECTOS � TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS
DE SANTA IRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 482;
identificação de pessoa colectiva n.º 506012123; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20020705.

Certifico que, por escritura de 13 de Março de 2002, exarada de
fls. 53 a fls. 54 do livro n.º 539-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, entre João António dos Santos
Mendes Soldado, António Augusto Alho, Paulo Jorge Pereira Castelo
Branco, e Manuel da Costa que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IRIATECTOS � Tectos Falsos e
Divisórias de Santa Iria, L.da, e tem a sua sede na Rua da Independên-
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cia, lote 111, Bairro Estacal Novo, freguesia de Santa Iria da Azóia,
concelho de Loures.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro lugar den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderá criar ou
extinguir delegações, agências ou quaisquer outras formas de repre-
sentação em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto, tectos falsos, divisórias, remo-
delações de interiores e exteriores, fornecimento de equipamentos e
consumíveis de escritório e afins.

2 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá parti-
cipar no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto di-
ferente do seu, e estabelecer relações de grupo com outras sociedades
comerciais e participar em quaisquer associações ou consórcios para
melhor preenchimento do seu ojecto social.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital social até
vinte vezes o capital social, mediante deliberação aprovada por una-
nimidade dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e a cessão de quotas é livre entre sócios.
2 � A cessão de quota, total ou parcial, quer a título gratuito, quer

a título oneroso, bem como o seu usufruto a estranhos à sociedade,
fica dependente do expresso consentimento da sociedade, a quem fica
reservado em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo
lugar, o direito de preferência na sua aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar quotas, nos seguintes termos:

a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Nos casos de falência ou insolvência do sócio;
c) Quando a quota, sem o consentimento expresso da sociedade,

por qualquer modo for dada em garantia;
d) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou de qualquer outro modo, sujeita a procedimento judicial, adminis-
trativo, fiscal ou outro, independentemente da sua natureza, ou se a
quota deixar de estar por qualquer forma, na livre disposição do seu
titular;

e) Quando a quota for sujeita a partilha por divórcio, separação
judicial de pessoas e bens ou só de bens, se a quota e ou o seu usufruto,
total ou parcial, deixar de pertencer ao respectivo titular.

2 � O valor da quota amortizada, será o que resultar de um balan-
ço especialmente elaborado para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dele, pertencerão a um ou mais geren-
tes, eleitos pela assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
3 � Os gerentes serão remunerados pelo exercício das suas fun-

ções, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.
4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000143101

CONTROLPLUS � CONSULTORIA E SISTEMAS
DA QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 745;
identificação de pessoa colectiva n.º 504976788; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 14 e 15/20020619.

Certifico que, por escritura de 5 de Abril de 2002, exarada de
fls. 127 a fls. 129 do livro n.º 296-F, do 23.º Cartório Notarial de

Lisboa, foi alterado o artigo 4.º do contrato social que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de
1875 euros, pertencente à sócia Ana Cristina Lima Marques dos San-
tos; duas de 875 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Vitor
Manuel Soares Farinha, e Gabriel Gaspar Alves Botas; e uma de
1375 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre da Silva Marques.

Gerente nomeado: O sócio Paulo Alexandre da Silva Marques.

Mais certifico o seguinte:
Facto: Cessação da gerência.
Gerente: Ricardo Oliveira Carinhas.
Causa: Renúncia.
Data: 11 de Março de 2002.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000143100

ARSENAL PORTUGAL � ESTUDOS DE MERCADO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 483;
identificação de pessoa colectiva n.º 505730332; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20020725.

Certifico que, por escritura de 16 de Agosto de 2002, exarada de
fls. 70 a fls. 71 do livro n.º 500-L, do 5.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Arsenal Portugal � Estudos de
Mercado, Sociedade Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeter-
minado.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rotunda de Nuno Rodrigues dos
Santos, 1-B, 9.º-D, concelho de Loures, freguesia da Portela, a qual
poderá ser transferida para qualquer local do concelho de Lisboa ou
concelho limítrofe, mediante deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a pesquisa, recolha, processamento e
utilização de informação estatística, tendo em vista a realização de
estudos e pesquisas de mercado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e encontra-se representado por uma só quota, de valor
nominal de 5000 euros, de que é titular a sociedade Arsenal Holding
Company.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade é confiada a um ou mais gerentes,
designados pela sócia única.

2 � O mandato dos gerentes tem a duração máxima de três anos.
3 � A gerência terá os mais amplos poderes de gestão dos negó-

cios sociais e representará a sociedade perante quaisquer autoridades
administrativas ou judiciais.

4 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado pela sócia única, à qual compete igualmente fixar as respectivas
remunerações.

5 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou de um
procurador, no âmbito dos poderes que lhe forem conferidos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários para praticar actos espe-
cíficos ou categorias específicas de actos.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá associar-se com outras sociedades, ou adquirir
participações de capital em sociedades comerciais, independentemen-
te do seu objecto.
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ARTIGO 7.º

A sócia única poderá designar um revisor oficial de contas, sempre
que tal for exigido por lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá efectuar adiantamentos à sócia sobre lucros
atribuíveis ao período já decorrido do exercício em curso, desde que
se encontrem preenchidos os requisitos legais aplicáveis.

ARTIGO 9.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negó-
cios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � Fica desde já nomeado gerente, sem remuneração, para o
triénio de 2001-2003, Carlos António Farinha Mocho, casado, resi-
dente na Rua de Manuel Calvário, Edifício ECP, 4, 4.º-A, Cova da
Piedade, Almada.

2 � O gerente fica desde já autorizado a, antes do registo definitivo
da constituição da sociedade, efectuar o levantamento do montante da
soma das entradas em dinheiro efectuadas para realização do capital
social, depositado numa instituição de crédito, bem como a utilizá-lo
no pagamento das despesas necessárias para a constituição da sociedade
e para o início e desenvolvimento da sua actividade social.

3 � O gerente fica ainda autorizado a, antes do registo definitivo
da constituição da sociedade:

1 � Efectuar quaisquer transacções que sejam necessárias ao
normal funcionamento da sociedade em especial, adquirir e alie-
nar veículos, mobiliário, equipamento e materiais, outorgar, assi-
nar, alterar ou cancelar quaisquer apólices ou contratos, assinar quais-
quer apólices de seguro qualquer que seja a natureza dos riscos
segurados e, em caso de reclamações, negociar, liquidar, acordar e
receber pagamentos relativos a indemnizações.

2 � Facturar e receber quaisquer quantias devidas à sociedade por
quaisquer entidades públicas ou privadas e liquidar e pagar contas de
devedores e credores, calculando e acordando os respectivos saldos.

3 � Abrir, movimentar e cancelar contas bancárias, depositar ou
levantar fundos, assinar ou endossar cheques, aceitar, emitir e endos-
sar letras de câmbio e efectuar todas as medidas que sejam necessárias
para cobrar ou conceder crédito sobre quaisquer quantias devidas à
sociedade.

4 � Abrir, depositar e assinar junto de quaisquer entidades bancá-
rias ou instituições financeiras todos e quaisquer documentos, cartas
de crédito ou outras garantias em nome de sociedade sempre e quan-
do estejam dentro do âmbito da actividade comercial da sociedade,
incluindo quaisquer transmissões de bens imóveis, constituição de en-
cargos, garantias ou hipotecas ou a aquisição ou transferência de in-
teresses em outras entidades a favor de terceiros.

5 � Levantar de estações de correio, empresas ferroviárias, de
transportes terrestres, aeroportos, alfândegas ou entidades similares,
todo o tipo de correspondência, encomendas, valores, bens e quais-
quer outras coisas endereçadas à sociedade ou a ela pertencentes.

6 � Assinar documentação administrativa, assim como correspon-
dência, entregar facturas e recibos e quaisquer outros documentos afins
permitidos por lei.

7 � Efectuar quaisquer pagamentos e declarações perante as auto-
ridades fiscais e municipais ou equivalente, e quaisquer outros organis-
mos oficiais, e solicitar, executar e assinar quaisquer documentos
comprovativos que sejam necessários.

8 � Efectuar todas as declarações de importação em Portugal,
levantar bens ou consignações da alfândega e declarar ou acordar tudo
o que se relacionar com os mesmos, assinar recibos ou notas e pagar
quaisquer direitos alfandegários ou solicitar a sua redução ou isenção.

9 � Contratar, sempre que seja necessário, serviços e fornecimen-
tos de electricidade, água, gás, telefone, telex e telégrafos, recolha de
lixo, segurança e limpeza.

10 � Subscrever, renovar e terminar quaisquer contratos de arren-
damento, subarrendamento, de locação financeira ou de aluguer.

11 � Contratar ou despedir pessoal e estabelecer as suas condições
de contratação e de despedimento, bem como as gratificações, salári-
os, percentagens e subsídios.

12 � Contratar os serviços de quaisquer pessoas, entidades ou agen-
tes para efectuar as funções necessárias relativas às actividades da
sociedade ou dos seus empregados, e alterar e cancelar os referidos
contratos.

13 � De uma forma geral, representar a sociedade nas suas rela-
ções com os empregados e adoptar as medidas que sejam necessárias
para obter as transferências de fundos, autorizações, licenças e auto-
rizações de residência, bem como efectuar quaisquer actos que sejam
requeridos pelos empregados da sociedade.

14 � Representar judicial e extr-judicialmente a sociedade, bem
como em acordos arbitrais, declarações para dar início ou terminar
qualquer acção judicial ou arbitral, ficando neste caso obrigado a dar
instruções exactas a advogados ou representantes legais numa ou em
várias ocasiões.

15 � Contrair empréstimos ou outras formas de financiamento
que sejam necessários à execução dos objectivos da sociedade.

16 � Nomear procuradores da sociedade.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000143097

FELIZARDO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6923/
881107; identificação de pessoa colectiva n.º 502173530;
averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 10, 12 e 13/20020621.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 10/20020621.
Facto: Cessação de funções do gerente Aires Felizardo de Jesus.
Causa: Renúncia.
Data: 8 de Abril de 2002.

Averbamento n.º 3 à apresentação n.º 12/20020621.
Facto: Cessação de funções do gerente Manuel Gameiro dos Santos.
Causa: renúncia.
Data: 8 de Abril de 2002.

Mais certifico que, foram alterados os artigos 3.º e 8.º do pacto,
que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em numerário é de
280 000 euros, no qual o sócio Manuel dos Santos Felizardo, detém
uma quota no valor nominal de 175 000 euros, o sócio Fernando dos
Santos Felizardo, uma quota no valor nominal de 35 000 euros, a sócia
Maria Madalena de Jesus Felizardo Grãos, uma quota no valor nominal
de 35 000 euros, e a sócia Célia Maria Felizardo, uma quota no valor
nominal de 35 000 euros.

8.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel dos San-
tos Felizardo, já nomeado gerente, e ainda dos restantes sócios Fer-
nando dos Santos Felizardo, Maria Madalena de Jesus Felizardo Grãos,
e Célia Maria Felizardo que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente Manuel
dos Santos Felizardo ou a assinatura conjunta de dois dos outros gerentes.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000143091

DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES
DE JOSÉ DA SILVA ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 154;
identificação de pessoa colectiva n.º 504564137 (provisório).

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000143084

PIRIPIRI � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5777;
identificação de pessoa colectiva n.º 501698949.
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Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

13 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000143082

PORTO
FELGUEIRAS

FELFESTA � DECORAÇÃO E ANIMAÇÃO DE FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2699/
020724; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/020724.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Maria
Fernanda Neves da Costa Ferreira, casada; e Sandra Maria Pereira de
Castro, solteira, maior que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FELFESTA � Decoração e Animação
de Festas, L.da, fica com a sede na Rua de Rebelo de Carvalho, Centro
Comercial El Dorado, loja AE, da freguesia de Margaride, deste con-
celho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a decoração e animação de festas.
Comércio de artigos decorativos para festas infantis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais, uma do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Fernanda Neves da Costa Ferreira; e
outra do valor nominal de 2500 euros pertencente à sócia Sandra
Maria Pereira de Castro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias que des-
de já são nomeadas gerentes, podendo ainda serem nomeados outros
gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de qualquer gerente.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a

sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre as sócias, porém, a favor de estranhos,
depende do consentimento da sociedade, a qual tem o direito de preferên-
cia em primeiro lugar, e as sócias não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras forma-
lidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso de
recepção, dirigidas às sócias com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade sempre que as necessidades de exercício social o justi-
fiquem, poderá exigir das sócias prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros, na proporção das suas quotas, podendo
ainda as sócias, fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer,
nos termos e condições a deliberar.

Conferida, está conforme.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000143263

LOUSADA

AUTO ALUGADORA CENTRAL DO VALE DO SOUSA, L.DA

Sede: Santa Catarina, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 9/
681114; identificação de pessoa colectiva n.º 500517525; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 41/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 2410$ em dinheiro e subscrito pelos sócios José
Vieira da Silva, e Albino da Silva Neto, em partes iguais e foi alterado
o contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto completo do contrato na sua redacção ac-
tualizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 3000074635

ANTÓNIO NUNES & NUNES
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Plaina, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 416/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502294000; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 2410$ em dinheiro e subscrito pelos sócios em
partes iguais e foi alterado o contrato, passando o artigo 3.º a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, pertencendo uma a António de
Oliveira Nunes, de 4000 euros; e a outra a Maria Laura Magalhães
Pires Nunes, de 1000 euros.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 3000074632

MARCO DE CANAVESES

QUINTA AVENIDA � APOSTAS MÚTUAS,
TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Caneveses. Matrí-
cula n.º 301/20000326; identificação de pessoa colectiva
n.º 504911783.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143137

COFRIMAGRELOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1346/20000821; identificação de pessoa colectiva
n.º 505091097.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143132

SEBASTIÃO MONTEIRO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 550/910318; identificação de pessoa colectiva n.º 502521660.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143124

EDIFICARIZ (ALUMÍNIOS) � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1188/990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504384953.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143121

COFRIGAIA � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 793/950711; identificação de pessoa colectiva n.º 503469068.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143116

CRIAMONTEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 775/950307; identificação de pessoa colectiva n.º 503384828.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143113

MOTA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1179/990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504380540.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143110

A. G. L. � AUDITORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 616/920622; identificação de pessoa colectiva n.º 502793481.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143105

RIDIANA � INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1269/20000119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504829939.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143098

CONSTRUÇÕES FERREIRA & MADUREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 657/920304; identificação de pessoa colectiva n.º 502922915.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000143096

MATOS PINTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1149/990225; identificação de pessoa colectiva n.º 504442082.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000143092

GRANITOS E CONSTRUÇÕES � FERRAZ & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 361/870306; identificação de pessoa colectiva n.º 501792651.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000143090

TRANSPORTES CENTRAIS DE BOELHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 220/670714; identificação de pessoa colectiva
n.º 501066896.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000143086

ACESSOCONTA � ASSESSORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 958/970829; identificação de pessoa colectiva n.º 503945641.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000143080

AUTO TÁXIS MAGUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1263/20000103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504653644.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000143077

QUIMISILVA � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 766/941227; identificação de pessoa colectiva n.º 503321206.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000143073

SOARES & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 836/960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503595349.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000143071

ALGRAL � GRANITOS DE ALPENDORADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 395/850515; identificação de pessoa colectiva n.º 501492933.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000143068

SINAL SÓLIDO � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1472/20010525; identificação de pessoa colectiva
n.º 505232316.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000143066

VISEU
VISEU

RESTAURANTE � O-MARTELO-E VINHOS,
CURRAL DA BURRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula
n.º 4781; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020605.

Certifico que, entre António Pais, e Maria Dolores Nunes de
Figueiredo, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante � O-Martelo-E Vinhos,
Curral da Burra, L.da, com sede no lugar de Falorca, limite da fregue-
sia de Silgueiros, concelho de Viseu.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na actividade de restaurantes, compra e
venda de vinhos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é da quantia
de 5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um deles sócios, António Pais, e Maria
Dolores Nunes de Figueiredo.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio António Pais que desde
já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo
objecto ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins
sociais.

6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
50 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de vo-
tos dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de ou-
tras sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele
que esta vem exercendo.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 1000138972
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Preços para 2002 (euros)

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 19%)1

E-mail 25 .....................................................
E-mail 250 ..................................................
E-mail 500 ..................................................
E-mail 1000 ................................................
E-mail + 25 .................................................
E-mail + 250 ...............................................
E-mail + 500 ...............................................
E-mail + 1000 .............................................

  5,36
 38,68
 65,45
119,00
 11,31
 81,34
130,90
238,00

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19%)

100 Acessos ...............................................
250 Acessos ...............................................
500 Acessos ...............................................
N.º de acessos ilimitados até 31/12 ..........

  19,33
 43,22
 76,28
508,55

CD-ROM 1.ª série (IVA 19%)

170,47
610,26
228,29
228,29
228,29
 68,50

216,33
711,97
253,77
253,77
253,77
 68,50

Assinatura CD mensal ...........................................................
CD histórico (1970-2001) ....................................................
CD histórico (1970-1979) ....................................................
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


